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O
خاتم  عىل  والسالم  والصالة  البيان،  علمه  اإلنسان  خلق  القرآن  عّلم  هلل،  احلمد 
األنبياء واملرسلني حممد بن عبد اهلل وعىل آله وصحابته أمجعني، أما بعد، فإن مما يوجُبه 
اإلسالم عىل من دخل فيه أن يضع لغة العرب يف املقام األول؛ إذ هبا جاء الوحي، وكان 
ضون عىل ذلك؛ وأعىل ما كان لدهيم من علومها الشعر اجلاهيل،  الصحابة M ُيرِّ
قال أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب I: »كان الشعر علم قوم مل يكن هلم علم أصحُّ 
منه«، وكَتَب إىل أيب موسى األشعري I: »ُمر َمن ِقَبَلك بتعلُّم الشعر؛ فإنه يدّل عىل 
معايل األخالق، وصواب الرأي، ومعرفة األنساب«، وقال ابن عباس L: »الشعر 
ديوان العرب، هو أول علم العرب، عليكم شعَر اجلاهلية وشعر احلجاز«. فال ريب إذن 

ل ما ُيعنى به من لغتهم إلدراك أساليبهم يف البيان. يف أن ِشْعر العرب من أوَّ

الاً العموم يف قول عمر I يف نعت شعر اجلاهلية:  وينبغي للعاقل أن يقف متأمِّ
»مل يكن هلم علم أصحُّ منه«، يقول حممود حممد شاكر V: »كان لدى عرب اجلاهلية 
شعٌر  أكثُره  النفس،  يف  عام  اإلفصاح  ألساليب  جامٍع  نبيل  رشيف  كالم  من  هائل  قدٌر 
د هذه  د األغراض، يتناول كلَّ ما حتتاُج النفوُس إىل اإلبانة عنه عىل تعدُّ ع املعاين متعدِّ متنوِّ
قه عمَل كبريهم وصغريهم، ورجاهلم ونسائهم،  ُل يف ذلك وتذوُّ احلاجات، وكان التأمُّ
باديتهم ويف  وأرشافهم وعامتهم، وأحرارهم ومواليهم، والقسَط األوفر يف حياهتم يف 
م النار من الشَغف به واإلحلاح  هم ويف هلوهم، وكانوا عىل ِمْثل َترضُّ حارضهتم، ويف ِجدِّ

عليه حتى ُصقلت ذاكرهتم فَوَعت، وُأرِهف به إحساُسهم فميَّز بعَضه من بعض«.

وكان معرفة الشعر والبرُص به ومتثُُّله فاشياًا عند العرب، وأظلَّهم اإلسالم وهم عىل 
تلك احلال، وحاهلُم يف هذا أشَهُر من أن ُتذكر.
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»هل  فقال:   ،H النبي  أردفني  قال:   I الثقفّي  سويد  بن  الرشيد  عن 
معك من شعر أمية بن أبي الصلت شيء؟« قلت: نعم، قال: »هيه«، فأنشدته بيتاًا، ثم 
قال:   I سمرة  بن  جابر  وعن  بيت.  مائة  أمتمت  حتى  بيتاًا،  فأنشدته  »هيه«،  قال: 
»جالست رسول اهلل H أكثر من مائة مرة، فكان أصحاُبه يتناشدون األشعار، 

ويتذاكرون أمر اجلاهلية، فربام تبسم«. 

وقال الشعبّي: »كان أبو بكر رمحة اهلل عليه يقول الشعر، وعمر يقول الشعر، وكان 
الثالثة، رمحة اهلل عليهم«، وعن حمّمد بن ساّلم اجلَُمِحّي عن بعض أشياخه  عيّل أشعر 
شعر«،  بيَت  فيه  أنشد  إال  أمٌر  له  َيعِرض  يكاد  ال   I اخلطاب  بن  عمر  »كان  قال: 
قصيدة«،  تسعني  مالك  بن  كعب  شعِر  من  »روى  أنه   I ثابت  بن  زيد  عن  وجاء 
ري V: »صحبت عمران بن حصني من الكوفة إىل  خِّ ف بن عبد اهلل بن الشِّ وقال مطرِّ
ا«، وقال عبد اهلل بن عبيد بن عمري الليثي  البرصة، فام أتى علينا يوم إال أنَشَدنا فيه شعراً
جالن من أصحاب النبي H يتناشدان الشعر ومها َيُطوفان حول  V: »كان الرَّ
البيت«، وكانت عائشة J حتفظ من شعر لبيد I اثني عرش ألف بيت، وقال 
ا َأْروى لشعٍر من عروة، فقيل له ما أرواك يا أبا عبد اهلل؟  أبو الزناد V: ما رأيُت أحداً
ا. وعن أيب  فقال: ما روايتي يف رواية عائشة؟!، ما كان َينِْزل هبا يشٌء إال َأنَشَدت فيه شعراً
خالد الوالبي V قال : كنُت أجلس يف حلقٍة من أصحاب حممد H، فَلَعلَّهم 
ل �: ومل يبق أحٌد من أصحاب  أاّل َيذكروا إاّل الشعَر حتى يتفّرقوا،  قال املفضَّ

 

عر ومتّثل به. رسول اهلل H إاّل وقد قال الشِّ

ينََورّي V: »قّل أحٌد  وكذلك كان األمر فيام تال من األزمنة، بل قال ابن قتيبة الدِّ
له أدنى ُمْسكة من أدٍب وله أدنى حّظ من َطْبٍع إاّل وقد قال من الشعر شيئاًا«، وذلك ألّن 
العلم بالشعر وال سيام الشعر اجلاهيل هو الدرس األول يف معرفة القرآِن العظيم آيِة النبّي 
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ما  ذكر  سياق  يف   V الشافعّي  اإلمام  يقول  تعاىل،  اهلل  دين  يف  الفقه  ويف   H
ا بالشعر، وما يتاج إليه للسنة  ا باللغة، بصرياً جيب أن يكون عليه املفتي: »...ويكون بصرياً
ا بأشعار العرب، قال  والقرآن، وَيستعمل هذا مع اإلنصاف...«، وكان هو V بصرياً
ي مصعب بن عبد اهلل -يعني الزبريي- أشعار هذيل  الزبري بن بكار V: أمىل عيلَّ عمِّ
ووقائعها وأيامها، ثم قال: أماله يا بني عيلَّ شابٌّ من قريش ما رأيت بعيني مثله حممد بن 
إدريس الشافعي من أّوله إىل آخره حفظاًا! فقلت له: يا أبا عبد اهلل، أين أنت هبذا الزمن عن 
الفقه؟ فقال: »إياه أردت«، وعن أيب عثامن املازين V قال: سمعت األصمعي يقول: 
نَْفرى عىل الشافعيِّ بمكة، وقال األزهري V: »..فعلينا أن نجتهد يف  قرأُت شعر الشَّ
ل بتعلمه إىل معرفة رضوب خطاب الكتاب، ثم السنن املبينة جلُمل التنزيل  تعلُّم ما ُيتوصَّ
املوضحة للتأويل؛ لتنتفَي عنّا الشبهُة الداخلة عىل كثرٍي من رؤساء أهل الزيغ واإلحلاد، 
ثم عىل رؤوس ذوي األهواء والبدع، الذين تأّولوا بآرائهم املدخولة فأخطأوا، وتكلموا 

يف كتاب اهلل جل وعز بلكنتهم العجمية دون معرفٍة ثاقبة فضلُّوا وأضلُّوا«.
وإن التزهيد يف الشعر والتهوين من شأنه َلـهو ِمن الزيغ عن هنج السداد يف العلم 
والعبادة، ومن صنيع األعاجم وأشباه األعاجم؛ يقول سعيد بن املسيِّب V -وهو 
إن  له:  قيل  ملا  زمانه-  التابعني يف  I وسيِّد  أيب هريرة  السبعة وصهُر  الفقهاء  أحد 
ا أعجميًّا«، وجاء عن  ا من العراق ال َيَرْون إنشاد الشعر!، فقال: »لقد نسكوا ُنسكاً قوماً
ابن شهاب V مثُله، وإنام الشعُر كالٌم كام جاء عن الصادق املصدوق H أنه 
قال: »الشعر مبنزلة الكالم، َحَسُنه كَحَسن الكالم، وقبيُحه كقبيح الكالم«، وقد بنّي 
العلامء بلغة العرب وبحديث رسول اهلل H املراد باإلطالق الوارد يف احلديث 
املرفوع: »ألن ميتلئ جوف أحدكم قيًحا خرٌي له من أن ميتلئ شعًرا«، وأنه حمموٌل عىل 
الشعر حّتى شغله عاّم  َمن غلب عليه  أو عىل   ،H النبّي  به  الذي ُهجي  الشعر 

عداه من الواجبات واملستحّبات، وقد أطال الطربيُّ V يف حترير هذه القضية.
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يوسف  احلّجاج  أبو  مجعه  الذي  الديواَن  اجلاهيّل  الشعر  دراسة  يف  اشتهر  مما  وإّن  هذا 

 

نَتَمِرّي املتوفَّ سنة V 476، اختار فيه أشعار  ابن سليامن بن عيسى املعروف باألعلم الشَّ
َعَبدة  الذبياين وعلقمة بن  الِكندي والنابغة  القيس بن ُحجر  ستة من شعراء اجلاهلية امرئ 
التميمي الفحل وزهري بن أيب سلمى املزين وطرفة بن العبد البكري وعنرتة بن شداد العبيس، 
ثم رَشَحها األعلم نفُسه، ورشحها كذلك الوزير أبو بكر عاصم بن أيوب البطليويّس املتوفَّ 
ا وحفظاًا. سنة V 494، وُعني العلامء والشعراء والفقهاء بالديوان دراسة وتعلياماً ورشحاً

وهذه الطُّّرة التي نحن بصدد إخراجها امتداٌد لتلك العناية بالديوان، دّوهنا الشيخ 
9 لدى قراءته عىل شيخه العالمة أمحدُّ بن حممذ  العالمة حممد األمني بن احلسن 
فال احلسني V، والطُّّرة تعليق خمترص حمَكم يوضع بياناًا أللفاظ أصٍل ما ُبغيَة حفظِهام 
بني  متداولة  عّدة  ا  املنوال طرراً احلسن عىل هذا  بن  األمني  الشيخ حممد  ر  وقد حرَّ ا،  معاً
دارسيها وهي بخط يده، وغالبها مكتوب باخلط املغريب، فجاءت إشارته بطباعتها باخلط 
ا بإذن اهلل تعاىل، وطريقة الطرر هذه طريقة جرى عليها  املرشقي ليعّم النفع، وستنرش تباعاً
العلامء يف بالد شنقيط حلفظ نصوص العلم، وهي ُتنبئ عن نظٍر أصيل يف ضبط العلم، 
أمة  السابقني من علامء  بقي من طرق  ما  الضياع، بل هي  واألمانِة يف محِله ومحايته من 
اإلسالم يف التلقني والعمل، بعد التدمري املفِزع الذي دخل عىل مناهج التعليم يف ديار 

املسلمني، وهلل األمر من قبل ومن بعد.

املدينة املنورة

غرة ذي احلجة 1439
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مقدمة صاحب الطرة 9

#

وصىل اهلل وسلم عىل أفضل وخاتم األنبياء واملرسلني وعليهم أمجعني وعىل آل حممد 
وصحبه ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين. أما بعد:

وأخف  معاناة  بأقل  املقروءات  حفظ  ملريد  املناسبة  الكلامت  القليلة  الطرة  فهذه 
مشافهة  من  ا  أساساً أخذهتا  املعروفني،  الستة  الشعراء  ديوان  عىل  وضعتها  تضحيات 
شيخي وحبي ذي الفضل والربكات الشيخ أمحدُّ بن حممذ فال احلسنّي احلسن األقوال 
ا نفرح به يوم ُتبىل الرسائر ويفوز أهل اإلخالص  ا حمضاً واألفعال ريض اهلل عنا وعنه رضاً

وطيبو الضامئر.
الديوان،  إىل بعض رشاح هذا  العبارات  أرجع يف بعض  األحوال  هذا ويف بعض 
وذلك عندما ال أحفظ من الشيخ تركيباًا يمكن حفظه إما لوضوح املعنى فلم يكن داٍع 
لذلك الرتكيب أو لضيق فرصة الكتابة كام لو كان وقت القراءة يف حال انشغال الشيخ 

ا يف الطريق أو يامرس عمالاً آخر.  بعمل ككونه سائراً

ا يف املائة من كالم الشيخ رمحه اهلل رمحة واسعة  ا ليس ُيعّد واحداً مع أن ذلك كله قليل جدًّ
وبارك يف ذويه عامة وبنيه خاصة وطالبه األخيار؛ إنه ويّل ذلك والقادر عليه. وكانت قراءيت 

هلذه الطرة خالل سنتي ست وثامنني وسبع وثامنني بعد ألف وثالثامئة من اهلجرة.
. ا، وصىل اهلل عىل حممد وآله وصحبه وسلم تسلياماً واحلمد هلل رب العاملني قبالاً وبعداً

كتبه
حممد األمني بن احلسن بن سيدي عبد القادر املسومي املوريتاني

غفر اهلل له ولسائر ذويه وللمسلمني أمجعني
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قال زهري بن أبي سلمى ميدح هرم بن سنان واحلارث بن عوف:
ِم َتكلَّ مل  ِدْم��ن��ٌة  أوَف  أمِّ  ِمَأِم���ْن  فالُمتثلَّ ّراج  ال����دَّ بَحومانة 

كأهنا  ْق��َم��َت��ن  ب��ال��رَّ هل��ا  ِمعَصِموداٌر  َن��واِش  يف  َوْش��ٍم  َمراجيع 

ِخْلفًة  َيمِشن  واآلراُم  الِعُن  َمجثِِمهبا  كل  ِمن  َينَهضن  وَأطالؤها 

ِحّجًة عرشين  بعد  ِمن  هبا  ِموقفُت  التَّوهُّ بعد  ال��دار  عرفُت  فَلًيا 

ِمرَجٍل س  ُمعرَّ يف  ُسْفًعا  ِمَأثافِيَّ  َيتثلَّ مل  احل��وض  كِجْذم  وُنؤًيا 

لَرْبعها  قلُت  ال��دار  َعرفُت  واسَلِمفلام  الربُع  أهيا  صباًحا  ِعم  أال 

َظعائٍن ِمن  َترى  هل  خليلِي   ْ ُجرُثِمَتبصَّ َفوق  ِمن  بالَعلياء  ْلن  َتمَّ

ِمَع��َل��ون ب��أن��امٍط ِع��ت��اٍق وكِ��ّل��ٍة  ال��دَّ ُمشاكِهة  َحواِشيها  ِوراٍد 

َمْتنه  َيْعُلون  وبان  السُّ يف  ْكن  ِمفَورَّ الُمتنعِّ الناعِم  َدلُّ  عليهن 

وَمنظٌر  ديق  للصَّ َملًهى  ِموفيهّن  الُمتوسِّ الناظِر  لعن  َأنِ��ي��ق 

بُسْحرٍة واستَحْرن  ُبكوًرا  للَفِمَبَكْرن  كالَيِد  ّس  ال���رَّ ل��واد  فهّن 

وَحْزَنه  يمٍن  عن  الَقناَن  وُمحِرِمَجعلن  ُمِحلٍّ  من  بالَقناِن  وَمن 

َجَزْعنه  ُثم  وبان  السُّ ِمن  ُم��ف��ّأِمَظهرن  َقِشيب  َقينِيٍّ  ُك��ّل  ع��ى 

َمنزٍل كّل  يف  الِعهن  ُفتات  ُيطَِّمك��أّن  مل  الَفنا  َح��بُّ  ب��ه  َن��زل��ن 

ِجاُمه  ُزرًق���ا  امل��اء  َورْدن  الُمتخيِِّمفلام  احل��ارض  ِع��ّي  َوَضعن 

بعدما  ُمّرة  بن  غيِظ  ساِعَيا  ِمَسعى  ب��ال��دَّ الَعشرية  ب��ن  م��ا  َل  َت��ب��زَّ

حوله  طاَف  الذي  بالبيت  وُجرُهِمفَأقسمُت  قريٍش  ِمن  َبنَوه  رج��اٌل 

ُوجدمتا  ��يِّ��داِن  ال��سَّ لنِعم  وُم��َرِميمينًا  َسِحيل  من  حاٍل  كلِّ  عى 
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بعدما وُذب��ي��اَن  َعْبًسا  َمنِشِمَتداركتام  ِعْطَر  بينهم  ��وا  وَدقُّ َتفاَنوا 

واسًعا  لم  السِّ ُندرِك  إن  قلتام  َنسَلِموقد  األم��ر  من  ومعروٍف  ب��امٍل 

َموطٍِن  خرِي  عى  منها  ومأَثِمفأصبحتام  ُعقوٍق  ِمن  فيها  بعيَدين 

وغرِيها  َمَعدٍّ  ُعْليا  يف  َيْعُظِمعظيَمن  املجد  ِمن  كنًزا  َيستبِح  وَمن 

تاِلدكم ِمن  فيهُم  َيري  الُمزنَِّمفأصبح  إف��ال  ِم��ن  شّتى  َمغانُم 

فَأصبَحْت  باملئَن  الُكلوُم  ى  بُمجِرِمُتعفَّ فيها  ليس  َمن  مها  ُينجِّ

غ��رام��ًة  ل��ق��وٍم  ق���وٌم  مها  ِمحَجِمُينجِّ ِم��ْلء  بينهم  هُيَريقوا  ومل 

رسالًة  عني  األحالِف  ُمْبلِغ  ُمقَسِمفَمن  ُكّل  َأقسمتُم  هل  وُذبياَن 

نفوسكم  يف  ما  اهللَ  َتكُتُمّن  َيعَلِمفال  اهللَ  ُيكَتِم  ومهام  لَيخفى 

َخْر فيدَّ الكتاب  يف  فيوَضْع  ْر  فُينَقِميؤخَّ ْل  ُيعجَّ أو  احلساب  ليوِم 

وُذقتُم  َعلِمتم  ما  إال  احلرُب  ِموما  الُمرجَّ باحلديِث  عنها  هو  وما 

ذميمًة  َتبعثوها  َتبَعُثوها  فَترَضِممتى  يُتموها  َأرْضَ إذا  وَت��رْضَ 

بثَِفاهلا  حى  الرَّ َع��ْرَك  فُتْتئِِمفَتعُرككم  َتحِمل  ُثم  كِشاًفا  وَتْلَقْح 

ُكلُّهم  َأش��أَم  ِغلامَن  لكم  فَتفطِِمفُتنَْتج  ُت��رِض��ع  ُث��م  ع��اٍد  كأمحِر 

ألهلها  ُتِغّل  ال  ما  لكم  وِدره��ِمفُتغلِْل  َقفيٍز  ِمن  بالعراق  ُق��ًرى 

عليهُم  َج��رَّ  احل��يُّ  لنِعم  َضمَضِملَعمري  بن  ُحصُن  ُيواتيهم  ال  بام 

ُمستكِنٍّة  عى  كشًحا  َطَوى  َيتَجمَجِموكان  ومل  َأب��داه��ا  ه��و  ف��ال 

َأّتقي  ُثم  حاجتي  سأقيض  ُملِجِموق��ال  ورائ��َي  من  بألٍف  َع��ُدّوي 

كثرية  ب��ي��وٌت  َت��ف��َزع  ومل  َقشَعِمف��َش��ّد  ُأّم  رحَلها  َأْلَقت  حيُث  لَدى 
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ٍف  ُمقذَّ الِح  السِّ شاكي  أَسٍد  ُت��ق��لَّ��ِملَدى  مل  أط���راُف���ه  لِ���َب���ٌد  ل��ه 

بُظلمه ُيعاِقْب  ُيظَلْم  متى  َيظلِِمَجريٍء  بالظلم  ُيبَد  وإال  رسيًعا 

ِمَرَعْوا ما َرَعْوا من ظِْمئهم ُثم َأوَردوا  وب��ال��دَّ ماح  بالرِّ َتِسيُل  ِغ���امًرا 

َأص��َدُروا ُثم  بينهم  َمنايا  وا  ��ِمفَقضَّ ُم��ت��وخَّ ُم��س��ت��وَب��ٍل  ك���ٍإ  إىل 

ِرماُحهم  عليهم  ت  َجرَّ ما  ِملَعمرك  الُمثلَّ قتيِل  أو  هَنيٍك  اب��ِن  دَم 

نوفٍل  دِم  يف  القوم  يف  شاركوا  ِموال  الُمحرَّ ابِن  وال  منهم  َوَهٍب  وال 

َيعِقلوهنم أصَبحوا  َأراُه��م  ُمصتَِّمفُكالاًّ  أل��ٍف  بعد  أل��ٍف  ُع��الل��َة 

َغ��رام��ًة  ل��ق��وٍم  ق��وٍم  إىل  بَمخِرِمُت��س��اُق  طالعاٍت  ماٍل  َصحيحاِت 

أمُرهم  النّاَس  َيعِصم  ِحالٍل  بُمْعظِِملَحيٍّ  الليايل  إحدى  َطَرقْت  إذا 

َوْت��َره  ُي��دِرك  الَوْتر  ذو  فال  بُمسَلِمكِ��راٍم  عليهم  اجلاين  وال  لدهيم 

َيِعْش  وَمن  احلياة  َتكاليَف  َيسَأِمَسئمُت  َل��َك  أب��ا  ال  َح��واًل  ثامنن 

فَيْهَرِمرأيُت املنايا َخْبَط َعشواَء َمن ُتِصْب  ْر  ُيعمَّ ُتطْئ  وَم��ن  ُتِمْته 

قبله  واألم��ِس  اليوِم  ِعلَم  َعِموأعلُم  غٍد  يف  ما  ِعلِم  عن  ولكنني 

كثريٍة  أم��ور  يف  ُيصانِْع  ال  بَمنِسِموَم��ن  وُيوَطْأ  بأنياٍب  ْس  ُي��رضَّ

ُيْشَتِموَمن َيعِل املعروَف ِمن دون ِعْرضه  ْتَم  الشَّ َيتَِّق  ال  وَمن  َيِفْره 

بفضلِه فَيبَخْل  فضٍل  ذا  َيُك  وُيذَمِموَمن  عنه  ُيستغَن  قومه  عى 

بِسالِحه َحوِضه  عن  َيُذْد  ال  ُيظَلِموَمن  الناس  َيظلِِم  ال  وَمن  ْم  هُي��دَّ

َيْلَقها الَمنّية  أسباَب  هاَب  بُسلَِّموَمن  السامء  أسباَب  راَم  ول��و 

أهلِه غرِي  يف  املعروَف  َيعِل  وَي��ن��َدِموَمن  عليه  ��ا  ذماًّ مح��ُده  َي��ُك��ن 
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فإنه  جاِج  الزِّ أطراَف  َيعِص  َلْهَذِموَمن  ُكلَّ  َبت  ُركِّ العوايل  يطيع 

َيتَجمَجِموَمن ُيوِف ال ُيذَمْم وَمن ُيفِض قلُبه ال  ال��ِرّ  ُمطمئّن  إىل 

صديَقه  ا  َعدواًّ َيسْب  َيغرتْب  ِموَمن  ُيكرَّ ال  َنْفسه  ْم  ُي��ك��رِّ ال  وَم��ن 

َخليقٍة  من  امرٍئ  عند  َتُكن  ُتعَلِمومهام  الناس  عى  َتفى  خاَلها  ولو 

َنْفَسه  الناس  َيستحمُل  َيَزل  ال  ُيسَأِموَمن  الدهر  من  يوًما  ُيغنِها  وال 

ُمعَجٍب  لك  ناطٍق  من  َتَرى  التكلُِّموكائْن  يف  نقُصه  أو  زي��ادُت��ه 

فؤاُده  ونصٌف  نِصٌف  الفتى  ِملساُن  والدَّ اللحم  صورُة  إال  َيبَق  فلم 

بعده  ِحْلم  ال  الشيخ  َسفاَه  َيحُلِموإّن  السفاهة  بعد  الفتى  وإن 

فُجدتُم  وُعدنا  فَأعطيتم  سُيْحَرِمسأْلنا  يوًما  التَّسآل  ُيكثِر  وَمن 

                    

ِم َتكلَّ مل  ِدْم��ن��ٌة  أوَف  أمِّ  ِمَأِم���ْن  فالُمتثلَّ ّراج  ال����دَّ بَحومانة 

)أ(هذه الدمنة )من أم أوف دمنة( ما اسوّد من آثار الديار كالبعر والرماد )مل تكلم( 

بفتح  )فاملتثلم(  اد  كَشدَّ )الدراج(  الرمل  من  قطعة  )بحومانة(  السؤال حني سأهلا  جتب 

الالم، موضعان.

كأهنا  ْق��َم��َت��ن  ب��ال��رَّ هل��ا  ِمعَصِموداٌر  َن��واِش  يف  َوْش��ٍم  َمراجيع 

املدينة واألخرى  الروضة، والرقمتان إحدامها قرب  الرقمة:  بالرقمتن(  )ودار هلا 

قرب البرصة )كأهنا مراجيع( مجع مرجوع وهو ما ُجّدد وأعيد من الوشم )وشم( غرز 

ا: ا أو ُنؤوراً باإلبر يشى ُكحالاً أو نِيَلجاً
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ُدخــاْن  ااَلّوِل  بكرِس  استباْنونِــيــَلــٌج  اخرِضاُره  الوشُم  به  َشْحٍم 
ُســدوْس اخــرُض  وطيلساٌن  وَسدوْسوْهــو  قليٌل،  والفتُح   ، بالضمِّ
وبالـ  ــاء،  ج َتغِلٍب  ِمــن  َشِمْللرجٍل  وَشــيــبــاَن  متيميًّا  ـفتِح 
كَصُبوْر ــُدوٍس  َس َنجل  ا وعــرشيــن ُذكــوْروحــارٌث  ـــداً ـــد واح َوَل

)يف نواش( مجع نارش أو نارشة لواحد عروق املعصم )معصم( موضع السوار من اليد.

ِخْلفًة  َيمِشن  واآلراُم  الِعُن  َمجثِِمهبا  كل  ِمن  َينَهضن  وَأطالؤها 
)هبا العن( مجع أعني وعيناء: واسعات األعني:

ـــنَيِ  األَع ُثــم  بالعيناء  ــني  ــِع ــنُيِال األَع العظاُم  ــي  وْه إفــراُدهــا 
اعُتني  قــد  عــانــٌة  ــٍش  وح ـــر  ألــبــاِبومُحْ ـــوا  أول ـــوٌم  ق بجمعها 

اآلخر،  خلفه  قطيع  مىض  كلام  ا،  بعضاً بعضها  خيلف  خلفة(  )يمشن  الظباء  )واآلرام( 
اآلخر، ومن  أحدمها جاء  فإذا مىض  ]ڻ   ۀ ہ ہ ہ[  تعاىل:  قال 
فاته عمل يف أحدمها تداركه يف اآلخر )وأطالؤها( مجع َطالاً للولد الصغري من كل يشء 

)ينهضن( يقمن )من كل جمثم( موضع جثومها، كالربوك للبعري.

ِحّجًة عرشين  بعد  ِمن  هبا  ِموقفُت  التَّوهُّ بعد  ال��دار  عرفُت  فَلًيا 

ا )عرفت الدار بعد التوهم( التفرس  )وقفت هبا بعد عرشين حجة( سنة )فليا( بطءاً
وطول التأمل.

ِمرَجٍل س  ُمعرَّ يف  ُسْفًعا  ِمَأثافِيَّ  َيتثلَّ مل  احل��وض  كِجْذم  وُنؤًيا 

ا مجع أسفع  )أثايف( مجع ُأثفّية حلجر يوضع عليه القدر، بدل من الدار )سفًعا( ُسوداً
السيل  منه  يمر  لئال  البيت  )ونؤًيا( حفري جيعل حول  قدر  )مرجل(  منزل  )يف معرس( 

)كجذم( أصل )احلوض مل يتثلم( ينكرس، ذهب أعاله ومل ينكرس ما بقي منه.
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لَرْبعها  قلُت  ال��دار  َعرفُت  واسَلِمفلام  الربُع  أهيا  صباًحا  ِعم  أال 

انعم  عم(  )أال  الربيع  زمن  هبا  اإلقامة  موضع  لربعها(  قلت  الدار  عرفت  )فلام 
)صباًحا( ضد املساء )أهيا الربع واسلم( أمر بمعنى الدعاء.

َظعائٍن ِمن  َترى  هل  خليلِي   ْ ُجرُثِمَتبصَّ َفوق  ِمن  بالَعلياء  ْلن  َتمَّ

ترفعن  )تملن(  اإلبل  عىل  نساء  ظعائن(  من  ترى  هل  )خلييل  يا  انظر   )تبص( 
)ب�(ـاألرض )العلياء( املرتفعة )من فوق جرثم( موضع، وهو يف األصل مجع ُجرثمة، ملا 

اجتمع من الرتاب يف أصل الشجرة.

ِمَع��َل��ون ب��أن��امٍط ِع��ت��اٍق وكِ��ّل��ٍة  ال��دَّ ُمشاكِهة  َحواِشيها  ِوراٍد 

كرام  )عتاق(  اهلوادج  عىل  َفرْشنه  الثياب  من  لرضب  نمط،  مجع  بأنامط(  )علون 
)حواشيها مشاكهة( مشاهبة ومشاكلة  )وراد( مجع ورد، لثوب أمحر  )وكلة( ِسرت رقيق 

)الدم(.

َمْتنه  َيْعُلون  وبان  السُّ يف  ْكن  ِمفَورَّ الُمتنعِّ الناعِم  َدلُّ  عليهن 

)يعلون متنه( ظهره ووسطه  )يف السوبان( واد بعينه  )فوركن( ركبن أوراك اإلبل 
)عليهن دل الناعم( ذي النعمة )املتنعم( املتكلفها.

وَمنظٌر  ديق  للصَّ َملًهى  ِموفيهّن  الُمتوسِّ الناظِر  لعن  َأنِ��ي��ق 

)وفيهن ملهى( هلو أو حمله )للصديق( العاشق )ومنظر أنيق( معجب )لعن الناظر 
املتوسم( املتفرس يف نظره.

بُسْحرٍة واستَحْرن  ُبكوًرا  للَفِمَبَكْرن  كالَيِد  ّس  ال���رَّ ل��واد  فهّن 

)فهن  الصادق  الصبح  قبل  رسن  بسحرة(  )واستحرن  بكرة  رسن  بكورا(  )بكرن 
لوادي الرس( موضع بعينه، وهو يف األصل البئر )كاليد للفم( يف عدم الذهاب.



17

وَحْزَنه  يمٍن  عن  الَقناَن  وُمحِرِمَجعلن  ُمِحلٍّ  من  بالَقناِن  وَمن 

)جعلن القنان( جبل لبني أسد )عن يمن وحزنه( بالنون: ما غلظ من األرض )ومن 
بالقنان من حمل( من ال عهد له بينهم وال ذمة )وحمرم( من له ذمة وحرمة.

َجَزْعنه  ُثم  وبان  السُّ ِمن  ُم��ف��ّأِمَظهرن  َقِشيب  َقينِيٍّ  ُك��ّل  ع��ى 

)ظهرن( خرجن )من السوبان ثم( عرض هلن مرة أخرى فـ)�جزعنه( قطعنه ثانياًا:
ــٍع اجــعــل َجــْزعــا  ــط ــَرٍز وَق ــَخ ِجْزعال ادُعَوْنه  الــوادي  وُمنحنَى 
ــْزعــا  اجلُ واذُكــــرّن  ُمنتهاه  ــاِبأو  ِزْري َأْصفٍر  ِصبٍغ  اســُم  وْهــو 

)عى كل( َقَتب أو رحل )قيني( منسوب إىل َبْلَقني حليٍّ باليمن تنسب إليه الرحال، وكل 
صانع عندهم قني، كاحلّداد واخلّراز )قشيب( جديد )مفأم( موسع.

َمنزٍل كّل  يف  الِعهن  ُفتات  ُيطَِّمك��أّن  مل  الَفنا  َح��بُّ  ب��ه  َن��زل��ن 

)كأن فتات( ما ُفتَّ من اليشء )العهن( الصوف أو املصبوغ منه )يف كل منزل نزلن 
. به حب الفنا( عنب الثعلب )مل يطم( يكرسَّ

ِجاُمه  ُزرًق���ا  امل��اء  َورْدن  الُمتخيِِّمفلام  احل��ارض  ِع��ّي  َوَضعن 

من  اجتمع  ملا  ومُجّة  َجّم  مجع  )جامه(  أزرق  مجع  صافية،  زرًقا(  املاء  وردن  )فلام 
)املتخيم( املتخذ  )احلارض( الذي حرض املاء وأقام عليه  ا  )وضعن عي( مجع عصاً املاء 

خيمة.

بعدما  ُمّرة  بن  غيِظ  ساِعَيا  ِمَسعى  ب��ال��دَّ الَعشرية  ب��ن  م��ا  َل  َت��ب��زَّ

)سعى( عمل عمالاً حسناًا )ساعيا غيظ بن مرة( حي من ذبيان، يريد هرم بن سنان 
واحلارث بن عوف )بعدما تبزل( تشقق )ما بن الَعشرية بالدم(.
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حوله  طاَف  الذي  بالبيت  وُجرُهِمفَأقسمُت  قريٍش  ِمن  َبنَوه  رج��اٌل 

قريش  من  بنوه  رجال  حوله  طاف  الذي  )البيت  )ب�(ـالكعبة  حلفت  )فأقسمت( 
وجرهم( أمة قديمة كانت أرباب البيت قبل قريش.

ُوجدمتا  ��يِّ��داِن  ال��سَّ لنِعم  وُم��َرِميمينًا  َسِحيل  من  حاٍل  كلِّ  عى 

)السيدان وجدمتا  )لنعم( فعل وضع إلنشاء املدح عىل سبيل املبالغة  ا  )يمينًا( حلفاً
عىل  )ومرم(  الرخاء  عن  به  يكنى  واحدة  طاقة  عىل  خيط  سحيل(  من  حال  كل  عى 

طاقتني يكنى به عن الشدة.

بعدما وُذب��ي��اَن  َعْبًسا  َمنِشِمَتداركتام  ِعْطَر  بينهم  ��وا  وَدقُّ َتفاَنوا 

ا ومل  ّق مقرون بسّم ساعة، أو امرأة عطارة عطرت جيشاً )عطر منشم( طيب شاّق الدَّ
يرجع منه أحد، أو زوجة سيد يسار الكواعب، وهو من أقبح الناس، رآها ضحكت منه، 
»ادن  فقالت:  الليلة« ففعل،  امرأة موالي، ألزورهنا  فقال لصاحبه: »قد واهلل عشقتني 

مني فإن للحرائر طيباًا أشممك إياه«، فلام دنا منها قطعت أنفه.

واسًعا  لم  السِّ ُندرِك  إن  قلتام  َنسَلِموقد  األم��ر  من  ومعروٍف  ب��امٍل 

)وقد قلتام إن ندرك السلم( بالفتح والكرس يذكر ويؤنث: الصلح )واسًعا ب�(ـبذل 
)مال( مملوك )ومعروف من األمر نسلم( من احلرب.

َموطٍِن  خرِي  عى  منها  ومأَثِمفأصبحتام  ُعقوٍق  ِمن  فيها  بعيَدين 

)فأصبحتام( رصمتا )منها( احلرب أو الصلح )عى خري موطن( منزلة )بعيدين فيها 
من عقوق( قطع رحم، ومنه قوله O: »ال يدخل اجلنة عاقٌّ لوالديه« )ومأثم( 

إثم.
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وغرِيها  َمَعدٍّ  ُعْليا  يف  َيْعُظِمعظيَمن  املجد  ِمن  كنًزا  َيستبِح  وَمن 

)عظيمن يف عليا( تأنيث األعىل )معد وغريها ومن يستبح( يتخذ )كنًزا( ما يدخر 
)من املجد يعظم( من عُظم أو أعظم.

تاِلدكم ِمن  فيهُم  َيري  الُمزنَِّمفأصبح  إف��ال  ِم��ن  شّتى  َمغانُم 

)فأصبح يري فيهم من تالدكم( مالكم القديم )مغانم( مجع مغنم للغنيمة كالُغنم 
)شتى( متفرقة، مجع شتيت )من إفال( مجع أفيل للفصيل )املزنم( فحل تنسب إليه كرام 

اإلبل.

فَأصبَحْت  باملئَن  الُكلوُم  ى  بُمجِرِمُتعفَّ فيها  ليس  َمن  مها  ُينجِّ

يدفعها  ينجمها(  )باملئن فأصبحت  َكْلم  اجلراحات، مجع  )الكلوم(  )تعفى( متحى 
بُجرم،  آٍت  فيها بمجرم(  ليس  )من  الزمن  ذاٌت قامت مقام  أوقاتاًا، مجع نجم،  ا:  نجوماً

أي: ذنب.

غ��رام��ًة  ل��ق��وٍم  ق���وٌم  مها  ِمحَجِمُينجِّ ِم��ْلء  بينهم  هُيَريقوا  ومل 

)ينجمها قوم لقوم غرامة( ما يلزم أداؤه من دية وغريها )ومل هيريقوا( يصّبوا )بينهم 
ملء( بالكرس: قدر َمْلء، وبالفتح مصدُر مأل )حمجم( كأس احلجامة.

رسالًة  عني  األحالِف  ُمْبلِغ  ُمقَسِمفَمن  ُكّل  َأقسمتُم  هل  وُذبياَن 

عبس  قتال  عىل  ذبيان  حالفوا  الذين  وطيء  وغطفان  أسد  األحالف(  مبلغ  )فمن 
)عني رسالة وذبيان هل( بمعنى قد )أقسمتم( حلفتم )كل مقسم( حلف.

نفوسكم  يف  ما  اهللَ  َتكُتُمّن  َيعَلِمفال  اهللَ  ُيكَتِم  ومهام  لَيخفى 

)فال تكتمن( عن )اهلل ما يف نفوسكم ليخفى( كريىض: ال يظهر )ومهام يكتم( عن 
)اهلل يعلم(.
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َخْر فيدَّ الكتاب  يف  فيوَضْع  ْر  فُينَقِميؤخَّ ْل  ُيعجَّ أو  احلساب  ليوِم 
)يؤخر فيوضع يف الكتاب( ما يكتب فيه، وهو يف األصل مصدر كتب )فيدخر ليوم 

احلساب( من أسامء يوم القيامة )أو يعجل فينقم(.

وُذقتُم  َعلِمتم  ما  إال  احلرُب  ِموما  الُمرجَّ باحلديِث  عنها  هو  وما 
الذي  أي  هو(  )وما  جربتم  وذقتم(  علمتم  ما  )إال  والتباعد  القتال  احلرب(  )وما 
الظن  بطريق  املقول  احلديث:  من  املرجم  )املرجم(  اخلرب  باحلديث(  )عنها  به   أحدثكم 

ال عن حتقيق.

ذميمًة  َتبعثوها  َتبَعُثوها  فَترَضِممتى  يُتموها  َأرْضَ إذا  وَت��رْضَ 
)متى تبعثوها( تثريوها )تبعثوها ذميمة( مذمومة ضد ممدوحة )وترض( تتعود )إذا 

أرضيتموها( عّودمتوها )فترضم( تّتقد.

بثَِفاهلا  حى  الرَّ َع��ْرَك  فُتْتئِِمفَتعُرككم  َتحِمل  ُثم  كِشاًفا  وَتْلَقْح 
عليه  ليقع  حتتها  يوضع  ما  بثفاهلا(  )الرحى  دلك  )عرك(  تدلككم  )فتعرككم( 
ا إذا لقحت يف إثر الوالدة )ثم تمل فتتئم(  الطحني )وتلقح كشاًفا( َلِقحت الناقة كشافاً

تأيت بتوأمني.

ُكلُّهم  َأش��أَم  ِغلامَن  لكم  فَتفطِِمفُتنَْتج  ُت��رِض��ع  ُث��م  ع��اٍد  كأمحِر 

ألهلها  ُتِغّل  ال  ما  لكم  وِدره��ِمفُتغلِْل  َقفيٍز  ِمن  بالعراق  ُق��ًرى 
)فتنتج لكم غلامن أشأم( شؤم ورش )كلهم( يف الشؤم )كأمحر( ُقَدار بن سالف عاقر 

ا منهم ثمود: ناقة صالح S )عاد( أراد ثمود إما تومها أو ألن عاداً
وضــّم  ــتــحــريــك  وب ُضّمبضمتني  ثمود  ثا  اليرس  ضد  العرس 

)ثم ترضع فتفطم فتغلل( ترفع )لكم ما ال تغل ألهلها قرى( مجع قرية للبيوت املجتمعة 
)بالعراق من قفيز( مكيال معروف )ودرهم(.
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عليهُم  َج��رَّ  احل��يُّ  لنِعم  َضمَضِملَعمري  بن  ُحصُن  ُيواتيهم  ال  بام 

)لعمري( حيايت )لنعم احلي جر( جنى )عليهم بام ال يواتيهم( يوافقهم )حصن بن 
ضمضم( رجل من بني مرة، وكان أبى أن يدخل الصلح لقتل أخيه َوْرٌد حتى اقتّص.

ُمستكِنٍّة  عى  كشًحا  َطَوى  َيتَجمَجِموكان  ومل  َأب��داه��ا  ه��و  ف��ال 

)وكان طوى كشًحا( خارصة )عى( فِعلة )مستكنة( مسترتة )فال هو أبداها( أظهرها 
)ومل يتجمجم( يرتدد.

َأّتقي  ُثم  حاجتي  سأقيض  ُملِجِموق��ال  ورائ��َي  من  بألٍف  َع��ُدّوي 

)وقال سأقيض حاجتي ثم أتقي( أقابل )عدوي بألف( رجل أو فرس )من ورائي 
ملجم( جاعل يف الفرس اللجام أو ُجِعل فيه هو.

كثرية  ب��ي��وٌت  َت��ف��َزع  ومل  َقشَعِمف��َش��ّد  ُأّم  رحَلها  َأْلَقت  حيُث  لَدى 

)بيوت كثرية لدى( عند  )ومل تفزع( تذعر أو تغث  )فشد( محل عىل صاحبه وقَتله 
)حيث ألقت رحلها أم قشعم( علم جنس للحرب واملنية والداهية والعنكبوت وقرية 

النمل.

)قال حممد األمني بن احلسن(:
ـــوِت  ــة وم ــي ـــْع داه ــمــل وعــنــكــبــوِتاحلــــرب م ــن وقــريــة ال
ــــوا هلـــا عــلــْم  ـــأم قــشــعــم أت حَكْمب بكر  ــو  أب بــه  وذا  جنٍس 

ٍف  ُمقذَّ الِح  السِّ شاكي  أَسٍد  ُت��ق��لَّ��ِملَدى  مل  أط���راُف���ه  لِ���َب���ٌد  ل��ه 

)لدى أسد( يريد ُحصيناًا )شاكي السالح( حديٍد ماض )مقذف( مرمي باللحم )له 
لبد( مجع لبدة لشعر مرتاكب بني كتفي األسد )أطرافه مل تقلم(.
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بُظلمه ُيعاِقْب  ُيظَلْم  متى  َيظلِِمَجريٍء  بالظلم  ُيبَد  وإال  رسيًعا 

)جريء( شديد )متى يظلم ُيعاقب بُظلمه رسيًعا وإال ُيبَد بالظلم يظلم( كيرضب.

ِمَرَعْوا ما َرَعْوا من ظِْمئهم ُثم َأوَردوا  وب��ال��دَّ ماح  بالرِّ َتِسيُل  ِغ���امًرا 

)رعوا ما رعوا من ظمئهم( ما بني الوردين )ثم أوردوا غامًرا تسيل بالرماح وبالدم( 
مجع َغمر للامء الكثري:

ــُر  ــم ـــــالٌم َغ ــري وظ ــث والِغمُرمــــاٌء ك مصدٌر  ــَمــْرت  َغ ــن  وِم
والُغمُر  َعــَطــٌش  ــا  وأيــضاً اجتناِبِحقٌد  ذا  للتجريِب  كــان  َمــن 

َأص��َدُروا ُثم  بينهم  َمنايا  وا  ��ِمفَقضَّ ُم��ت��وخَّ ُم��س��ت��وَب��ٍل  ك���ٍإ  إىل 

)فقضوا( أمتوا )منايا( مجع منية للموت )بينهم ثم أصدروا( عنها )إىل كإ( للرطب 
)مستوبل( يسء العاقبة أو بمعنى )متوخم(.

ِرماُحهم  عليهم  ت  َجرَّ ما  ِملَعمرك  الُمثلَّ قتيِل  أو  هَنيٍك  اب��ِن  دَم 

)عليهم رماحهم دم ابن هنيك أو قتيل املثلم(  )ما جرت( جنت  )لعمرك( حياتك 
ونوفل ووهب، كل هؤالء عقلهم هرم واحلارث.

نوفٍل  دِم  يف  القوم  يف  شاركوا  ِموال  الُمحرَّ ابِن  وال  منهم  َوَهٍب  وال 

من  هؤالء  كل  عكسهام.  أو  فمعجمة  مهملة  أو  بمهملتني  كمعظم  املحرم(  )ابن 
عبس، عقلهم املمدوحان، وليسوا مشاركني يف قتلهم.

َيعِقلوهنم أصَبحوا  َأراُه��م  ُمصتَِّمفُكالاًّ  أل��ٍف  بعد  أل��ٍف  ُع��الل��َة 

َتعِقل، أي:  ؛ ألهنا  َيغَرمون دياهتم، سميت عقالاً )فكال أراهم أصبحوا يعقلوهنم( 
اليشء  بعد  اليشء  العاللة:  )عاللة(  فيها  ُتعَقل  اإلبل  ألن  أو  السفك،  عن  الدم  حتبس 

)ألف بعد ألف مصتم( تاّم، يقال: رجل َصْتم أي تام.
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َغ��رام��ًة  ل��ق��وٍم  ق��وٍم  إىل  بَمخِرِمُت��س��اُق  طالعاٍت  ماٍل  َصحيحاِت 

)تساق إىل قوم لقوم غرامة صحيحات ماٍل( ليست فيها ِعَدة وال مطل، مال صحيح: 
مل يدخله مطل وال عدة )طالعات بمخرم( طريق يف اجلبل، أي: فلم يشعروا حتى تطلع 

عليهم بال أمٍر منهم.

أمُرهم  النّاَس  َيعِصم  ِحالٍل  بُمْعظِِملَحيٍّ  الليايل  إحدى  َطَرقْت  إذا 

)يعصم(  لبيوت جمتمعة  أو مجع حلة  )حلي حالل( مجع حاّل كصاحب وصحاب 
يفظ )الناس أمرهم إذا طرقت إحدى( عظيمة )الليايل بمعظم( مع أمر معظم.

َوْت��َره  ُي��دِرك  الَوْتر  ذو  فال  بُمسَلِمكِ��راٍم  عليهم  اجلاين  وال  لدهيم 

)كرام( مجع كريم )فال ذو الوتر( والرتة: الثأر كعدة ووعد، أصله ضد الشفع؛ ألن 
اآليت  )اجلاين(  اجلارم  وال(  لدهيم  وتره  )يدرك  إياه  بقتله  قريبه  عن  املوتور  أفرد  الواتر 

بجناية، أي: جريمة )عليهم بمسلم( مرتوك العون، من اإلسالم.

َيِعْش  وَمن  احلياة  َتكاليَف  َيسَأِمَسئمُت  َل��َك  أب��ا  ال  َح��واًل  ثامنن 

)سئمت( مللت )تكاليف( مشاق )احلياة ومن يعش ثامنن حواًل( سنة )ال أبا لك 
يسأم( يملل.

فَيْهَرِمرأيُت املنايا َخْبَط َعشواَء َمن ُتِصْب  ْر  ُيعمَّ ُتطْئ  وَم��ن  ُتِمْته 

)رأيت املنايا( ختبط )خبط( ناقة )عشواء( ضعيفة البرص بالليل ال تتوقى شيئاًا أمامها، 
ويف املثل: »هو خابط عشواء«، يرضب للجاهل الذي يكون كالناقة املذكورة )من تصب 

متته ومن تطئ يعمر فيهرم( يكرب.

قبله  واألم��ِس  اليوِم  ِعلَم  َعِموأعلُم  غٍد  يف  ما  ِعلِم  عن  ولكنني 

)وأعلم( أعرف.
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كثريٍة  أم��ور  يف  ُيصانِْع  ال  بَمنِسِموَم��ن  وُيوَطْأ  بأنياٍب  ْس  ُي��رضَّ
يمضغ  يرضس(  كثرية  أمور  )يف  ويدارهيم  هبم  يرتفق  الناس  يصانع(  ال  )ومن 

نُبك للفرس. بالرضس )بأنياب( مجع ناب )ويوطأ بمنسم( للبعري كالسُّ

ُيْشَتِموَمن َيعِل املعروَف ِمن دون ِعْرضه  ْتَم  الشَّ َيتَِّق  ال  وَمن  َيِفْره 
)ومن يعل املعروف( اإلحسان )من دون عرضه( موضع املدح والذم منه )يفره( 

يتمه ويكثره )ومن ال يتق( يذر )الشتم ُيشتم(.

بفضلِه فَيبَخْل  فضٍل  ذا  َيُك  وُيذَمِموَمن  عنه  ُيستغَن  قومه  عى 
)ومن يك ذا فضل( زيادة )فيبخل بفضله( زيادته )عى قومه ُيستغَن عنه وُيذَمِم(.

بِسالِحه َحوِضه  عن  َيُذْد  ال  ُيظَلِموَمن  الناس  َيظلِِم  ال  وَمن  ْم  هُي��دَّ
)وَمن  )بسالحه هيدم( يكرسَّ  ناحيته  يريد  )عن حوضه(   )ومن ال يذد( يدفع ويرّد 

ال َيظلِم الناس ُيظَلم(.

َيْلَقها الَمنّية  أسباَب  هاَب  بُسلَِّموَمن  السامء  أسباَب  راَم  ول��و 
أبواب  )أسباب(  يلقها ولو رام( طلب  املنية  )أسباب  أو خاف  )ومن هاب( حذر 

)السامء بسلم( مرقاة.

أهلِه غرِي  يف  املعروَف  َيعِل  وَي��ن��َدِموَمن  عليه  ��ا  ذماًّ مح��ُده  َي��ُك��ن 
فإنه  جاِج  الزِّ أطراَف  َيعِص  َلْهَذِموَمن  ُكلَّ  َبت  ُركِّ العوايل  يطيع 

)ومن يعص أطراف الزجاج( مجع ُزّج، حلديدة يف أسفل الرمح )فإنه يطيع العوايل( 
مجع عالية ملا ييل السنان من الرمح، ضد السافلة )ركبت كل هلذم( سنان قاطع.

َيتَجمَجِموَمن ُيوِف ال ُيذَمْم وَمن ُيفِض قلُبه ال  ال��ِرّ  ُمطمئّن  إىل 
)الر(  )قلبه إىل مطمئن( ساكن  )ال يذمم ومن يفض( يتصل  )ومن يوف( بالعهد 

اخلري والصالح )ال يتجمجم( يرتدد.
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صديَقه  ا  َعدواًّ َيسْب  َيغرتْب  ِموَمن  ُيكرَّ ال  َنْفسه  ْم  ُي��ك��رِّ ال  وَم��ن 
ا( مريد سوء )صديقه( قويَّ ُحبٍّ  )ومن يغرتب( يبعد من وطنه )يسب( يظن )عدواًّ

له )ومن ال يكرم نفسه( جيتنب الدناءة هبا )ال يكرم(.

َخليقٍة  من  امرٍئ  عند  َتُكن  ُتعَلِمومهام  الناس  عى  َتفى  خاَلها  ولو 
عى  )تفى  ظنها  خاهلا(  )ولو  طبيعة  )خليقة(  زائدة  من(  امرئ  عند  تكن  )ومهام 

الناس تعلم( تعرف.

َنْفَسه  الناس  َيستحمُل  َيَزل  ال  ُيسَأِموَمن  الدهر  من  يوًما  ُيغنِها  وال 
لهم أموره. )يستحمل الناس( يثقلهم ويمِّ

ُمعَجٍب  لك  ناطٍق  من  َتَرى  التكلُِّموكائْن  يف  نقُصه  أو  زي��ادُت��ه 

)وكائن( بمعنى كم )َتَرى من ناطٍق لك ُمعَجٍب زيادُته( يف التكلم )أو نقُصه يف التكلُِّم(.

فؤاُده  ونصٌف  نِصٌف  الفتى  ِملساُن  والدَّ اللحم  صورُة  إال  َيبَق  فلم 
)لسان الفتى نصف( أحد الشقني )ونصف فؤاده فلم يبق إال صورة( شكل )اللحم 

والدم(.

بعده  ِحْلم  ال  الشيخ  َسفاَه  َيحُلِموإّن  السفاهة  بعد  الفتى  وإن 
)وإن سفاه( خفة عقل )الشيخ ال حلم( عقل )بعده وإن الفتى بعد السفاهة يلم( 

يعقل.

فُجدتُم  وُعدنا  فَأعطيتم  سُيْحَرِمسأْلنا  يوًما  التَّسآل  ُيكثِر  وَمن 
)سألنا فأعطيتم وعدنا فجدتم( بذلتم )ومن يكثر التسآل يوًما سيحرم( يمنع.
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وقال ميدح سنان بن حارثة الُمّري:
فالثِّْقُلَصحا القلُب عن َسلمى وقد كاد ال َيسُلو التَّعانيُق  َسلمى  من  وَأقفَر 

ثامنًيا سنَن  َسلمى  من  كنُت  َيُلووقد  وما  َيَمرُّ  ما  أم��ٍر  ِص��رِي  عى 

حلاجٍة  يوًما  جئُت  ما  إذا  َتُلووكنُت  ما  الغد  حاجُة  وَأَجَّت  َمَضْت 

عنده النَّأُي  َأح��دَث  ��بٍّ  حُمِ َيسُلووك��لُّ  ما  ُحبِِّك  غرَي  ف��ؤاٍد  ُسُلّو 

بعدما األح��ّب��ة  ِذك���ر  َب��ن��ي  ْمُلَت��أوَّ فالرَّ احَلْزن  ُقّلُة  ودوين  َهجعُت 

ِمنًى من  باملنازل  جهًدا  والَقْمُلفأقسمُت  الَمقادم  فيها  ُسِحَفت  وما 

ألَْدَأَب����ْن ُث��م  بالفجر  طِْفُل ألَرت��ل��ْن  جني  ُيعرِّ أن  إال  الليل  إىل 

هم َجدُّ اللؤَم  ُي��وِرث  مل  َمعرَشٍ  َنْجُلإىل  له  فحٍل  وك��لُّ  أصاغَرهم 

منهُم  الَمُروراُة  ُتْقِو  فإن  َنْخُلَتَربَّْص  إَذْن  منهم  ُتْقِو  ال  وداراُت��ا 

ًرا ُمحجَّ ف��إّن  منهم  ُتْقِويا  َي�خُلوف��إْن  قلَّام  إذن  الِحَسا منهم  وِجْزَع 

وَألِفُتهم نادمُتهم  هب��ا  َبْسُلبِ���الٌد  فإهنام  منهم  ُت��ْق��ِوي��ا  ف��إن 

مستغيثِهم إىل  ط��اُروا  َفِزعوا  ُعْزُلإذا  وال  ِضعاٌف  ال  ماح  الرِّ طِواَل 

َعبقرّيٌة ِج��نّ��ٌة  عليها  فَيسَتْعُلوابَخيٍل  َينالوا  أن  يوًما  َجِديرون 

بدمائهم فُيشتَفى  ُيقَتلوا  الَقْتُلوإن  مناياهم  من  قدياًم  وكانوا 

َلُبوسهم ضارياٌت  ُأُس��وٌد  النَّْبُلعليها  قها  ُتخرِّ ال  بِيٌض  َسوابُغ 

ٌة ُم��رِضّ َع��واٌن  ح��رٌب  َلِقَحت  ُعْصُلإذا  أنياهُبا  الناَس  ُتِّر  رَضوٌس 

ُم��رَضّي��ٌة أخُتها  أو  الَجْزُلُق��ض��اع��ّي��ٌة  احَلَطُب  حاَفاتا  يف  ُق  ُيحرَّ

إزاَءها هم  َخيََّلت  ما  عى  واألَْزُلَتِجْدهم  اجلامعاُت  املاَل  أفسَد  وإن 
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والَقنَا بالَمْشَرفّيات  ونها  ُنْكُلَيُحشُّ وال  ِضعاٌف  ال  ِصدٍق  وفِتياِن 

وُنْجعًة كيًدا  َنجديُّون  َسْجُلَتاُمون  وقائعهم  ِمن  ُأن��اٍس  لكلِّ 

بَكتيبٍة فرجها  عن  رَضب��وا  ْجُلُه��ُم  الرَّ طوائفها  يف  َحْرٍس  كبيضاِء 

واُت��م رَسَ َتُقْل  قوٌم  َيشتِجْر  َعْدُلمتى  وُه��ُم  ِرًض  فُهْم  بيننا  ُهُم 

ُمِضّلٍة كلِّ  إحكاَم  دوا  ج��دَّ َفْصُلُه��ُم  ألمثاهلا  ُيلَفى  ال  الُعْقم  من 

ِمْثُلب��َع��ْزم��ِة م��أم��وٍر ُم��ط��ي��ٍع وآم��ٍر لَحزمهُم  ُيلَفى  فال  مطاٍع 

جُم���اِوًرا  باحلجاز  بِ��الٍق  َحْبُلولسَت  منهُم  ل��ه  إال  َس��َف��ًرا  وال 

وغرَيها ا  َم��ع��داًّ وا  َع���زُّ هب��ا  َثْمُلبِ���الٌد  وأعالُمها  َع��ْذٌب  مشارهُبا 

َعلِمُتهم  َمعدٍّ  ِمن  حيٍّ  خرُي  َفْضُلُهُم  وهلم  قومهم  يف  نائٌل  هلم 

سيَِّديكُم  عن  ُت  ُخ��رِّ بام  َيعُلوَفِرحُت  أمِرمها  كلُّ  امرَأيِن  وكانا 

بكم َفَعال  ما  باإلحسان  اهللُ  َيبُلورأى  ال��ذي  البالِء  خرَي  فَأبالمها 

عرُشها ُثلَّ  قد  األحالَف  النَّْعُلَتداَركتام  بأقدامها  َزلَّت  قد  وُذبياُن 

َموطٍِن خرِي  عى  منها  َسْهُلفَأصبحُتام  َأح��َزُن��وا  وإن  فيه  سبيُلكام 

َأجَحَفت بالناس  هباء  الشَّ نَة  السَّ األَْكُلإذا  احَلْجرة  يف  املال  كِراَم  وناَل 

بيوِتم عند  احلاجات  َذِوي  الَبْقُلرأيَت  َنَبَت  إذا  حتى  هبا  َقطِينًا 

ُيخبُِلوا املاَل  ُيستخَبُلوا  إن  وا ُيْغُلواهنالك  وإن ُيسَألوا ُيعُطوا وإن َيْيِسُ

ُوجوُههم ِحساٌن  َمقاماٌت  والِفعُلوفيهم  القوُل  َينتاهبا  وَأن��ِدي��ٌة 

َيعرتهيُم َمن  رزُق  ُمكثِرهيم  والَبْذُلعى  امحُة  السَّ الُمِقلِّين  وِعند 

ُبيوِتم حول  َألفيَت  جئَتهم  اجَلْهُلوإن  بأحالِمها  ُيشَفى  قد  َمجالَس 
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قاِعٌد قال  حامٌل  فيهم  قام  َخْذُلوإن  وال  عليك  ُغْرٌم  فال  َرَشدَت 

ُيدِركوهُم لكي  قوٌم  بعدهم  يأُلواَسَعى  ومل  ُيلِيموا  ومل  َيفعلوا  فلم 

فإنام َأَت����وه  م��ن خ��رٍي  َي���ُك  َت���واَرث���ه آب����اُء آب��ائ��ه��م َق��ْب��ُلف��ام 

َوِشيُجه  إال  الِخطِّّي  ُينبِت  النَّْخُلوهل  َمنابتها  يف  إال  وُت��غ��َرُس 

                    

فالثِّْقُلَصحا القلُب عن َسلمى وقد كاد ال َيسُلو التَّعانيُق  َسلمى  من  وَأقفَر 

)صحا القلب( أفاق من سكره )عن( ُحبِّ )سلمى وقد كاد( قُرب )ال يسلو( يفيق 
)وأقفر( خال )من سلمى التعانيق فالثقل( موضعان.

ثامنًيا سنَن  َسلمى  من  كنُت  َيُلووقد  وما  َيَمرُّ  ما  أم��ٍر  ِص��رِي  عى 

)وقد كنت من سلمى سنن ثامنًيا عى صري( طرف ومنتهى )أمر ما يمر وما يلو( 
فأترَكها أو أتبعها.

حلاجٍة  يوًما  جئُت  ما  إذا  َتُلووكنُت  ما  الغد  حاجُة  وَأَجَّت  َمَضْت 

أو  وقتها،  وحان  دنت  باجليم:  وأجت(  مضت  حلاجة  يوًما  جئت  ما  إذا  )وكنت 
َرت )حاجة الغد ما تلو( يريد به الزمن كله، قال: باحلاء: قدِّ

ــه  ــات ــاج ـــع املــــرء ح بقيمتــــوت م مـــا  ــة  ــاج ح لـــه  ــى  ــق ــب وت

عنده النَّأُي  َأح��دَث  ُمِحبٍّ  َيسُلووكلُّ  ما  ُحبِِّك  غرَي  ف��ؤاٍد  ُسُلّو 

)وكل حمب أحدث النأي( البعد )عنده سلو( نسيان وصرب )فؤاد غري حبك( حمبتك 
)ما يسلو( فؤاد عنه.
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بعدما األح��ّب��ة  ِذك���ر  َب��ن��ي  ْمُلَت��أوَّ فالرَّ احَلْزن  ُقّلُة  ودوين  َهجعُت 

)تأوبني( أتاين مع الليل )ذكر األحبة بعدما هجعت( نمت ليالاً )ودوين قلة( أعىل 
)احلزن( ما غلظ من األرض )فالرمل(.

ِمنًى من  باملنازل  جهًدا  والَقْمُلفأقسمُت  الَمقادم  فيها  ُسِحَفت  وما 

)فأقسمت( حلفت )جهًدا( طاقة ]ى ى ائ ائ[ اآلية )باملنازل من 
م عىل غري قياس: ما  منى وما سحفت( أو سحقت كالمها: حلقت )فيها املقادم( مجع ُمَقدَّ

تقدم من الرأس كالناصية )و( شعر )القمل(.

ألَْدَأَب����ْن ُث��م  بالفجر  طِْفُل ألَرت��ل��ْن  جني  ُيعرِّ أن  إال  الليل  إىل 
أجّد  ألدأبن(  )ثم  الصبح  ضوء  )بالفجر(  ناقتي  عىل  راحلتي  أجعلن  )ألرتلن( 
الليل إال أن يعرجني( يبسني  )إىل  فيه  الدوام عىل السري واإلحلاح  ؤوب:  الدُّ وأتعب، 

)طفل( الطفل: الليل والنهار وغروب الشمس وولد الناقة.

هم َجدُّ اللؤَم  ُي��وِرث  مل  َمعرَشٍ  َنْجُلإىل  له  فحٍل  وك��لُّ  أصاغَرهم 
أبيهم  أبو  )جدهم(  األصل  ورداءة  البخل  اللؤم(  يورث  )مل  مجاعة  معرش(  )إىل 

)أصاغرهم وكل فحل( ذكر احليوان )له نجل( ولد يشبهه.

منهُم  الَمُروراُة  ُتْقِو  فإن  َنْخُلَتَربَّْص  إَذْن  منهم  ُتْقِو  ال  وداراُت��ا 
)تربص فإن تقو( خَتُْل، مضارع أقوى أو قوي )املروراة( أرض بعينها، ويف القاموس: 
»املروراة: األرض التي ال يشء فيها«، مجع مرورى، وفيه غري ذلك فيها )منهم وداراتا( 

مجع دارة أو دار، للفرجة بني اجلبال )ال تقو منهم إذن نخل( بستان ابن معمر.

ًرا ُمحجَّ ف��إّن  منهم  ُتْقِويا  َي�خُلوف��إْن  قلَّام  إذن  الِحَسا منهم  وِجْزَع 
)احلسا(  جانب  أو  منقطع  )وجزع(  موضع  حمجًرا(  فإن  )منهم  خَتُلَوا  تقويا(  )فإن 

موضع يف ديار بني مرة )منهم إذن قلام خيلو(.
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وَألِفُتهم نادمُتهم  هب��ا  َبْسُلبِ���الٌد  فإهنام  منهم  ُت��ْق��ِوي��ا  ف��إن 

)بالد هبا نادمتهم( جالستهم عىل رشب اخلمر )وألفتهم( صحبتهم )فإن تقويا منهم 
، ويستوي فيه املفرد وغريه واملذكر واملؤنث. فإهنام بسل( البسل: احلرام واحلالل، ضدٌّ

مستغيثِهم إىل  ط��اُروا  َفِزعوا  ُعْزُلإذا  وال  ِضعاٌف  ال  ماح  الرِّ طِواَل 

)طوال  منهم  اإلغاثة  طالب  مستغيثهم(  إىل  )طاروا  وأعانوا  أغاثوا  فزعوا(  )إذا 
الرماح( ذوو قوة )ال ضعاف وال عزل( مجع أعزل ملن ال سالح له.

َعبقرّيٌة ِج��نّ��ٌة  عليها  فَيسَتْعُلوابَخيٍل  َينالوا  أن  يوًما  َجِديرون 

إىل  منسوبة  )عبقرية(  اإلنس  خالف  ِجنّّي  مجع  )جنة(  مثل  رجال  عليها(  )بخيل 
عبقر: أرض )جديرون يوًما أن ينالوا( يدركوا ما طلبوا )فيستعلوا( يرتفعوا.

بدمائهم فُيشتَفى  ُيقَتلوا  الَقْتُلوإن  مناياهم  من  قدياًم  وكانوا 

من  قدياًم  )وكانوا  بذلك  قنع  قتلهم  فمن  لرشفهم  بدمائهم(  فيشتفى  يقتلوا  )وإن 
مناياهم( مجع منّية للموت )القتل(.

َلُبوسهم ضارياٌت  ُأُس��وٌد  النَّْبُلعليها  قها  ُتخرِّ ال  بِيٌض  َسوابُغ 

)عليها( أي اخليل )أسود( مجع أسد )ضاريات( متعودة )لبوسهم( ملبوسهم دروع 
)سوابغ( ضافيات )بيض ال ترقها( تشققها )النبل( اسم مجع سهم.

ٌة ُم��رِضّ َع��واٌن  ح��رٌب  َلِقَحت  ُعْصُلإذا  أنياهُبا  الناَس  ُتِّر  رَضوٌس 

)حرب عوان( ُمقاَتٌل فيها مرة بعد مرة  )إذا لقحت( محلت، أي: اشتدت وقويت 
يكرهوهنا  أي:  هَيُّروهنا،  هم  ُتصريِّ الناس(  )تر  اخللق  )مرضة رضوس( َعضوض سّيئة 

)أنياهبا عصل( كاحلة ُمعوّجة.
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ُم��رَضّي��ٌة أخُتها  أو  الَجْزُلُق��ض��اع��ّي��ٌة  احَلَطُب  حاَفاتا  يف  ُق  ُيحرَّ

)قضاعية( منسوبة إىل قضاعة )أو أختها مرضية( منسوبة إىل مرض )يرق يف حافاتا( 
جوانبها )احلطب اجلزل( الغليظ أو مع ُيْبس.

إزاَءها هم  َخيََّلت  ما  عى  واألَْزُلَتِجْدهم  اجلامعاُت  املاَل  أفسَد  وإن 

)جتدهم عى ما خيلت( َشّبهْت وشّكلت، أي: عىل كل حال )هم إزاءها( يقال: »هو 
إزاُء مال« إذا كان يدّبره ويسن القيام به، وهو إزاء خري أو رش إذا كان صاِحَبه )وإن أفسد 

املال اجلامعات( القوم املجتمعون للحرب )واألزل( بالفتح: حبس املال عن املرعى.

والَقنَا بالَمْشَرفّيات  ونها  ُنْكُلَيُحشُّ وال  ِضعاٌف  ال  ِصدٍق  وفِتياِن 

)والقنا(  مشارف  إىل  املنسوبة  )املرشفيات(  )ب�(ـالسيوف  يوقدوهنا  )يشوهنا( 
الرماح، مجع قناة )وفتيان صدق ال ضعاف وال نكل( مجع ناكل للجبان.

وُنْجعًة كيًدا  َنجديُّون  َسْجُلَتاُمون  وقائعهم  ِمن  ُأن��اٍس  لكلِّ 

)تامون نجديون( مجع هَتام ونجدي، منسوبان إىل هِتامة ونجد )كيًدا( إرادة املكروه 
من حيث ال يعلم )ونجعة( طلب املرعى، وال يرّدهم عن رعيهم أحد )لكل أناس من 

وقائعهم( مجع وقيعة )سجل( حظ ونصيب، وأصله الدلو املمتلئة.

بَكتيبٍة فرجها  عن  رَضب��وا  ْجُلُه��ُم  الرَّ طوائفها  يف  َحْرٍس  كبيضاِء 

)هم رضبوا عن فرجها( موضع اخلوف منها الذي يّتقى منه العدو )بكتيبة( مجاعة 
من الرجال عىل اخليل )كبيضاء حرس( جبل، وبيضاؤه شمراخ منه طويل )يف طوائفها( 

نواحيها )الرجل( املشاة، اسم مجع راجل.

واُت��م رَسَ َتُقْل  قوٌم  َيشتِجْر  َعْدُلمتى  وُه��ُم  ِرًض  فُهْم  بيننا  ُهُم 
ّي كغني: )متى يشتجر( خيتلف )قوم تقل رسواتم( مجع رَساة -للسادة- مجع رَسِ
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مُجِْع  أو  مجٍع،  اسَم  رساةاً  ُمنِْعواجعل  ــا  ِقــدماً مثُله  مَجــٍع،  بجمِع 
)هم بيننا فهم رضى( ضـد سخط )وهم عدل(.

ُمِضّلٍة كلِّ  إحكاَم  دوا  ج��دَّ َفْصُلُه��ُم  ألمثاهلا  ُيلَفى  ال  الُعْقم  من 
)العقم(  احلروب  )من(  الناس  ُتضّل  )مضلة(  حرب  كل(  إحكام  جددوا  )هم 
فصل(  ألمثاهلا  يلفى  )ال  للحرب  واستعري  تلد،  ال  التي  وأصله  عقيم،  مجع   الشديدة، 

ال يوجد من يفصل أمرها.

ِمْثُلب��َع��ْزم��ِة م��أم��وٍر ُم��ط��ي��ٍع وآم��ٍر لَحزمهُم  ُيلَفى  فال  مطاٍع 
)بعزمة( مرة من العزم )مأمور مطيع( آمره )وآمر مطاع فال يلفى حلزمهم مثل(.

جُم���اِوًرا  باحلجاز  بِ��الٍق  َحْبُلولسَت  منهُم  ل��ه  إال  َس��َف��ًرا  وال 
)ولست بالق باحلجاز جماوًرا( يف احلرض )وال سفًرا( ضد احلرض )إال له منهم حبل( 

عهد.

وغرَيها ا  َم��ع��داًّ وا  َع���زُّ هب��ا  َثْمُلبِ���الٌد  وأعالُمها  َع��ْذٌب  مشارهُبا 
ا وغريها مشارهبا( مجع مرشب وباهلاء، ملوضع  )بالد هبا عزوا( غلبوا يف العزة )معداًّ

الرشب مثّلثاًا )عذب( طيبة )وأعالمها( مجع علم للجبل، موضع )ثمل( إقامة.

َعلِمُتهم  َمعدٍّ  ِمن  حيٍّ  خرُي  َفْضُلُهُم  وهلم  قومهم  يف  نائٌل  هلم 
فضل(  وهلم  قوهم  )يف  عطاء  نائل(  هلم  علمتهم  معد  )من  قبيلة  حي(  خري  )هم 

زيادة.

سيَِّديكُم  عن  ُت  ُخ��رِّ بام  َيعُلوَفِرحُت  أمِرمها  كلُّ  امرَأيِن  وكانا 

)فرحت بام خرت عن سيديكم( وهي احلاملة التي حَتّمال )وكانا امرأين كل أمرمها 
يعلو( يرتفع.
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بكم َفَعال  ما  باإلحسان  اهللُ  َيبُلورأى  ال��ذي  البالِء  خرَي  فَأبالمها 

)رأى اهلل باإلحسان( فعل اخلري إليكم )ما فعال بكم فأبالمها خري البالء( صنع هبام 
خري الصنيع )الذي يبلو(.

عرُشها ُثلَّ  قد  األحالَف  النَّْعُلَتداَركتام  بأقدامها  َزلَّت  قد  وُذبياَن 
)تداركتام( تالفيتام )األحالف( أسد وغطفان وطيء )قد ثل( كرس )عرشها( ِعّزها 

وبناؤها )وذبيان قد زلت( زلقت )بأقدامها( أرجلها، مجع قدم )النعل(.

َموطٍِن خرِي  عى  منها  َسْهُلفَأصبحُتام  َأح��َزُن��وا  وإن  فيه  سبيُلكام 
وإن  )فيه  طريقكام  )سبيلكام(  منزلة  موطن(  خري  عى  )منها  رصمتا  )فأصبحتام( 

أحزنوا( وقعوا يف أمر شديد، وأصله احلزن، ملا غلظ من األرض )سهل(.

َأجَحَفت بالناس  هباء  الشَّ نَة  السَّ األَْكُلإذا  احَلْجرة  يف  املال  كِراَم  وناَل 
)بالناس  النبات  وعدم  الثلج  لكثرة  اجلدب؛  من  البيضاء  الشهباء(  السنة  )إذا 
الربد  الشديدة  السنة  وحترك:  احلجرة(  يف  )املال  خيار  كرام(  )ونال  أرّضت  أجحفت( 

)األكل(.

بيوِتم عند  احلاجات  َذِوي  الَبْقُلرأيَت  َنَبَت  إذا  حتى  هبا  َقطِينًا 
)رأيت ذوي احلاجات( الفقراء املحتاجني )عند بيوتم قطينًا( ساكنني )هبا حتى إذا 

نبت البقل( النبات اجلديد.

ُيخبُِلوا املاَل  ُيستخَبُلوا  إن  وا ُيْغُلواهنالك  وإن ُيسَألوا ُيعُطوا وإن َيْيِسُ
وإن  يعطوا  يسألوا  )وإن  ُيعريوا  خيبلوا(  )املال  يستعاروا  يستخبلوا(  إن  )هنالك 

ييسوا( يقامروا )يغلوا( خيتاروا سامن اإلبل.
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ُوجوُههم ِحساٌن  َمقاماٌت  والِفعُلوفيهم  القوُل  َينتاهبا  وَأن��ِدي��ٌة 
)وفيهم( أهل )مقامات( جمالس )حسان وجوههم وأندية( مجع َنِدّي، ملكان القوم 
ثهم ما داموا به، كالنادي )ينتاهبا( يقصدها ويل هبا، من انتاب أو ناب )القول  ومتحدَّ

والفعل(.

َيعرتهيُم َمن  رزُق  ُمكثِرهيم  والَبْذُلعى  امحُة  السَّ الُمِقلِّين  وِعند 
به، وبالفتح  ينتفع  ما  بالكرس:  )رزق(  الكثري  املال  )عى مكثرهيم( مجع مكثر لذي 
املصدر )من يعرتهيم( يقصدهم ويطلب ما عندهم )وعند املقلن( مجع ُمِقّل لقليل املال 

)السامحة( اجلود )والبذل( العطاء.

ُبيوِتم حول  َألفيَت  جئَتهم  اجَلْهُلوإن  بأحالِمها  ُيشَفى  قد  َمجالَس 
)بأحالمها(  )حول بيوتم جمالس قد يشفى( يداوى  )وإن جئتهم ألفيت( وجدت 

عقوهلا )اجلهل(.

قاِعٌد قال  حامٌل  فيهم  قام  َخْذُلوإن  وال  عليك  ُغْرٌم  فال  َرَشدَت 
)وإن قام فيهم حامل( من يمل الديات وجيعلها عىل قومه )قال قاعد( من مل يكن 

ل الدية لعدم حضور )رشدت( فعلت الرشاد )فال غرم عليك( ما يلزم أداؤه: حَتمَّ
الُغْرُم َتُضّم،  ال  فافتح  ُيَضمُّالــَجــْدَر  بــل  ُيفتُح  ال  بالعكس، 

)وال خذل( خديعة.

ُيدِركوهُم لكي  قوٌم  بعدهم  يأُلواَسَعى  ومل  ُيلِيموا  ومل  َيفعلوا  فلم 
)ومل  ذلك  ينالوا  يفعلوا(  )فلم  منزلتهم  ينالوا  يدركوهم(  لكي  قوم  بعدهم  )سعى 

يليموا( يأتوا بام يالمون عليه )ومل يألوا( يقرصوا يف السعي.

فإنام َأَت����وه  م��ن خ��رٍي  َي���ُك  َت���واَرث���ه آب����اُء آب��ائ��ه��م َق��ْب��ُلف��ام 
)خري( ما يرغب فيه.
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َوِشيُجه  إال  الِخطِّّي  ُينبِت  النَّْخُلوهل  َمنابتها  يف  إال  وُت��غ��َرُس 
)إال وشيجه(  بالبحرين  جزيرة  اخلط،  إىل  املنسوب  )اخلطي(  الرمح  ينبت(  )وهل 
نباهتا  مواضع  منابتها(  يف  إال  )وتغرس  وشيجة  جنس  اسم  ُملتّف،  شجر  الوشيج: 

)النخل(.
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وقال ميدح ِحصن بن حذيفة بن بدر:
وَرواِحُلْهَصحا القلُب عن َسلمى وَأقَص باطُِله با  الصِّ أف��راُس  َي  وُع��رِّ

َدت وُس��دِّ َتعلمن  عام  َمعاِدُلهوَأق��َصُت  السبيل  قصِد  ِسوى  عيلَّ 

نا َعمُّ أن��َت  إن��ام  ال��َع��ذاَرى  ُنزايِلهوق��ال  كاخلليط  الشباُب  وك��ان 

َخليقتي  إال  َيعرْفن  ال  شاِمُلهفَأصبحن  والشيُب  الرأس  سواَد  وإال 

َمناِزُله  عاٍف  كالوحي  َطلٌل  فعاِقُلهملن  َسيُس  فالرُّ منه  سُّ  الرَّ عفا 

َمنِعٍج  فأكناُف  فصاراٌت  فَأجاِوُلهفَرْقٌد  حوُضه  َسلمى  فرَشِقيُّ 

فثاِدٌق  فالطَِّويُّ  ال��َب��ِديِّ  فَأفاكُِلهف��َوادي  ِجْزُعه  الَقنَاِن  ف��َوادي 

تاِلُعه  ُحوٍّ  الَوْسميِّ  من  وَهواطُِلهوَغيٍث  النَّجا  َروابيه  أجابت 

سابٍِح النَّواش  بممسوِد  َمراكُِلههَبطُت  هَنْ��ٍد  اخَل��دِّ  َأسيِل  ُمَمرٍّ 

ُصنُعه ف��ُأك��ِم��َل  َف��َل��ْون��اه  ْت���ه َي���داه وك��اِه��ُل��هَتميٍم  ف��َت��مَّ وَع���زَّ

ِصفاُقه  ق  ُي��خ��رَّ مل  َشظاه  َأب��اِج��ُل��هَأم��ٍن  ُت��ق��طَّ��ع  ومل  بِمنَقبٍة 

َمّرًة يَد  الصَّ َنبتغي  َغَدونا  ما  ُن��خ��اتِ��ُل��هإذا  ف��إن��ن��ا ال  َن����َره  م��ت��ى 

غالُمنا جاء  يَد  الصَّ ُنبغِّي  وُيضائُِلهفَبينا  شخَصه  وخُيِفي  َي��ِدبُّ 

بَقْفرٍة  رات��ع��اٌت  ِش��ي��اٌه  َمسايُلهوق���ال  ُح��وٍّ  الُقْريان  بُمستأِسِد 

وِمْسَحٌل اء  ال��سَّ كأقواس  َجحافُِلهثالٌث  الَغِمري  َلسِّ  ِمن  اْخرَضَّ  قد 

ِجحاَشه  عنه  ال��طُّ��ّراُد  م  َخ��رَّ وَحالئُلهوقد  َنْفُسه  إال  َي��ْب��َق  فلم 

َنرى  ما  رْأَي  َترى  ما  َأِمريي  ُنصاِوُلهفقال  أم  نفِسه  عن  أَنختُِله 

َجواِدنا رأِس  عند  ُع��راًة  وُن��زاِوُل��هفبِْتنا  نفِسه  ع��ن  ُي��زاول��ن��ا 



37

َق��ذاُل��ه  اط��م��أنَّ  حتى  وَخصائُلهوَن��رِضُب��ه  قلُبه  َيطمئّن  ومل 

َق��ذاَل��ه  َي��ن��اُل  إن  م��ا  َأنامُلهوُملِجُمنا  إال  األرَض  قدماه  وال 

َوليَدنا ْلنا  مَحَ م��ا  ب��لٍي  َمفاِصُلهف��لًي��ا  ظِ��امٍء  حَمبوٍك  َظهر  عى 

طريَقه وَأب��ِص  د  َس��دِّ له  شاِغُلهفقلُت  َوص��ايَت  عن  فيه  هو  وما 

ِغ��ّرًة  يِد  للصَّ أّن  ْم  َتعلَّ قاتُِلهفقلُت  ف��إن��ك  ُتضيِّْعها  وإاّل 

وليُدنا ��ي��اِه  ال��شِّ آث���اَر  كُشؤبوب غيٍث َيحِفش األُْكَم وابُِلهف��َت��بَّ��َع 

حاِمُلهن��ظ��رُت إل��ي��ه ن��ظ��رًة ف��رأي��ُت��ه  هو  َم���ّرًة  ح��اٍل  ك��لِّ  عى 

وْهو الِحٌق الَحَصى يف وجهه  َأوائ��ُل��هُيثِْرن  ِص��ي��اٌب  َت��والِ��ي��ه  رِساٌع 

إلِفه  ُدون  ِمن  الَعرْيَ  علينا  وفائُلهف��َردَّ  َنساه  َي��دَم��ى  رغمه  عى 

َعشّيًة اجِل��ي��اَد  َينُضو  به  وَع��واِم��ُل��هوُرحنا  أرس��اُغ��ه  بًة  ُمخضَّ

ُمْسلٌِم مح  الرُّ َموِضُع  ال  َمْيعٍة  خاِذُلهبذي  ذلك  خلَف  ما  وال  لُبطٍء 

َفواِضُلهوَأْب��ي��َض َف��ّي��اٍض ي���داه َغ��امم��ٌة  ُتِغّب  ما  ُمعَتِفيه  عى 

فرأيُته ُغ����ْدوًة  عليه  َع��واِذُل��هَب��َك��رُت  يم  ِ بالصَّ لديه  ُق��ع��وًدا 

َيُلْمنه  وط���وًرا  ط���وًرا  ينه  َمخاتُِلهُيفدِّ أي��ن  َي��ْدِري��ن  فام  وَأْع��ي��ا 

إٍ  ُم��رزَّ كريٍم  عن  منه  ن  فاِعُلهف��َأْق��َصْ هو  الذي  األمر  عى  َع��ُزوٍم 

ماَله اخلمُر  ُتْتلِف  ال  ثقٍة  نائُلهأخ��ي  امل���اَل  هُي��لِ��ك  ق��د  ولكنه 

ُمتهلِّال ج��ئ��َت��ه  م��ا  إذا  سائُلهَت����راه  أن��َت  ال��ذي  ُتعطيه  كأنك 

َوَصْلَته بعيٍد  ن��اٍء  نَسٍب  واِصُلهوذي  بأنك  َي���دِري  وم��ا  ب��امٍل 

وَشكرَتا مَتها  َتمَّ نِعمٍة  باطُِلهوذي  احلقَّ  َيغلِب  َيكاد  وَخْصٍم 
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صائٍب  القوِل  من  بمعروٍف  َمفاِصُلهَدَفعَت  الناطِِقن  َأَض��لَّ  ما  إذا 

أّنه َيَسُب  القول  يف  َخَطٍل  قائُلهوذي  فْهو  به  ُيلِمْم  فام  ُمصيٌب 

غرَيه وَأك��رم��َت  ِحْلاًم  له  َمقاتُِلهَعَبأَت  باٍد  وْهو  عنه  وَأعرضَت 

كالمها وَب���دٌر  َينِميه  ُيطاِوُلهُح��ذي��ف��ُة  َمن  عى  َيعُلو  ب��اذٍخ  إىل 

وِمثُله احُلروب  يف  ِحصن  ِمثُل  ُي��اِوُل��هوَمن  ألم��ٍر  أو  َضيٍم  إلنكار 

ناُبه َيْحُرق  والنُّعامُن  يَم  الضَّ َمعاِقُلهَأَبى  ُيوُف  والسُّ فَأْفَض  عليه 

حوَله  احَللِيفاِن  َح��لَّ  إذا  وَصواِهُلهَعزيٌز  َلّجاُته  َلَجٍب  ب��ذي 

عالٍِج  َرْم��ل��ِة  ُدون  م��ا  ل��ه  َزالِزُل��ههُيَ���ّد  زالت  بالَغوِر  أهُله  وَمن 

َبينِهم  ذاُت  صالٍح  ِخباٍء  آِجُلهوأه��ِل  أنا  عاجٍل  يف  اح��رَتُب��وا  قد 

عنهُم أسأل  الساِعن  يف  جاِهُلهفأقبلُت  أنت  الذي  باليشء  سؤاَلك 

                    

وَرواِحُلْهَصحا القلُب عن َسلمى وَأقَص باطُِله با  الصِّ أف��راُس  َي  وُع��رِّ
وهلوه  صباه  )باطله(  َكّف  وأقص(  سلمى  )عن  سكره  من  أفاق  القلب(  )صحا 
)وعري( جرد )أفراس( مجع فرس للذكر واألنثى )الصبا( اهلوى وصغر السن )ورواحله( 

مجع راحلة، للناقة التي تصلح للرحل والرحيل.

َدت وُس��دِّ َتعلمن  عام  َمعاِدُلهوَأق��َصُت  السبيل  قصِد  ِسوى  عيلَّ 
)وأقصت( كففت )عام تعلمن( عهدتِني عليه من الصبا )وسددت( أغلقت )عيل 
سوى( متعلق بـ»معادله« )قصد( جهة )السبيل( الطريق )معادله( مجع معدل، ملا يعدل 

فيه عن القصد.
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نا َعمُّ أن��َت  إن��ام  ال��َع��ذاَرى  ُنزايِلهوق��ال  كاخلليط  الشباُب  وك��ان 
قال  ا،  أخاً يدعونه  وُكّن  عامًّ  العذارى  فدعته  كرب  عمنا(  أنت  إنام  العذارى  )وقال 

:I األخطل بن تولب الصحايب
فإنه  ــهــّن  عــمَّ دَعـــوَنـــك  َخباالوإذا  عندهّن  يــزيــدك  نسٌب 

)وكان الشباب( حداثة السن )كاخلليط( الصاحب املخالط )نزايله( نفارقه. 

َخليقتي  إال  َيعرْفن  ال  شاِمُلهفَأصبحن  والشيُب  الرأس  سواَد  وإال 
)فأصبحن ال يعرفن إال خليقتي( طبيعتي )وإال سواد( شخص )الرأس والشيب( 

بياض الرأس )شامله( عاّم عليه.

َمناِزُله  عاٍف  كالوحي  َطلٌل  فعاِقُلهملن  َسيُس  فالرُّ منه  سُّ  الرَّ عفا 
)ملن طلل( ما له شخص من آثار الديار )كالوحي( الكتاب )عاف( دارس )منازله( 

مجع منزل )عفا( درس )الرس منه فالرسيس( ماءان لبني أسد )فعاقله( جبل.

َمنِعٍج  فأكناُف  فصاراٌت  فَأجاِوُلهفَرْقٌد  حوُضه  َسلمى  فرَشِقيُّ 

موضع  )منعج(  نواحي  )فأكناف(  صارة  مجع  جبال  )فصارات(  موضع  )فرقد( 
)حوضه فأجاوله(  )سلمى( جبل  )فرشقي( منسوب إىل الرشق، جلهة رشوق الشمس 

نواحيه، مجع أجوال، وأجوال مجع ُجول للناحية.

فثاِدٌق  فالطَِّويُّ  ال��َب��ِديِّ  فَأفاكُِلهف��َوادي  ِجْزُعه  الَقنَاِن  ف��َوادي 
)جزعه  أسد  لبني  جبل  القنان(  )فوادي  مواضع  فثادق(  فالطوي  البدي  )فوادي 

فأفاكله( نواحيه.

تاِلُعه  ُحوٍّ  الَوْسميِّ  من  وَهواطُِلهوَغيٍث  النَّجا  َروابيه  أجابت 
)حو( شديدة  بالنبات  أول مطر؛ ألنه يسم األرض  الوسمي(  )من  )وغيث( مطر 
)أجابت(  )تالعه( جماري املاء إىل بطون األودية مجع تلعة  اخلرضة، مجع أحوى وحواء 
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من  للمرتفع  نجوة،  مجع  )النجا(  األرض  من  ارتفع  ملا  رابية،  مجع  )روابيه(  وافقت 
األرض، بدل مما قبله أو نعت له )وهواطله( مجع هاطلة، للسحابة الدائمة املطر.

سابٍِح النَّواش  بممسوِد  َمراكُِلههَبطُت  هَنْ��ٍد  اخَل��دِّ  َأسيِل  ُمَمرٍّ 
نارشة  مجع  الذراع،  عصب  )النواش(  شديد  )ممسود(  )ب�(ـفرس  نزلت  )هبطت( 
)سابح( عائم يف اجلري )ممر( شديد الفتل )أسيل( سهل )اخلد هند( ضخم )مراكله( مجع 

َمرَكل، حيث ُتركل الدابة، أي: ترضب.

ُصنُعه ف��ُأك��ِم��َل  َف��َل��ْون��اه  ْت���ه َي���داه وك��اِه��ُل��هَتميٍم  ف��َت��مَّ وَع���زَّ
)متيم( تام اخللق )فلوناه( فطمناه، فهو ُفُلّو )فأكمل صنعه( خلقه )فتم( ُأحِسَن القيام 

عليه حتى تّم واستوى )وعزته( غلبته يف الطول )يداه وكاهله( مقدم أعىل ظهره.

ِصفاُقه  ق  ُي��خ��رَّ مل  َشظاه  َأب��اِج��ُل��هَأم��ٍن  ُت��ق��طَّ��ع  ومل  بِمنَقبٍة 
يشقق  خيرق(  )مل  ظِّية  كالشَّ بالذراع،  الصق  عظم  )شظاه(  قوي  مأمون  )أمن( 
)صفاقه( جلد باطن ذراعه )بمنقبة( حديدة البيطار )ومل تقطع أباجله( عروق يده، مجع 

أبجل.

َمّرًة يَد  الصَّ َنبتغي  َغَدونا  ما  ُن��خ��اتِ��ُل��هإذا  ف��إن��ن��ا ال  َن����َره  م��ت��ى 
)إذا ما غدونا( ابتكرنا )نبتغي( نطلب )الصيد مرة متى نره فإننا ال نخاتله( نسارقه 

ونكيده.

غالُمنا جاء  يَد  الصَّ ُنبغِّي  وُيضائُِلهفَبينا  شخَصه  وخُيِفي  َي��ِدبُّ 
)فبينا نبغي( نطلب )الصيد جاء غالمنا يدب( يميش راجالاً )وخيفي( يسرت )شخصه 

ويضائله( يصغره.

بَقْفرٍة  رات��ع��اٌت  ِش��ي��اٌه  َمسايُلهوق���ال  ُح��وٍّ  الُقْريان  بُمستأِسِد 
)وقال شياه( محري وحش )راتعات بقفرة( خالء )ب�(ـموضع )مستأسد( ما طال من 
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)حو مسايله( مجع مسيل، حيث يسيل  إىل بطون األودية  املاء  )القريان( جماري  النبات 
املاء.

وِمْسَحٌل اء  ال��سَّ كأقواس  َجحافُِلهثالٌث  الَغِمري  َلسِّ  ِمن  اْخرَضَّ  قد 
)ثالث كأقواس( مجع قوس )الساء( شجر ُيّتخذ منه الِقيّس )ومسحل( محار وحش، 
مشتّق من السحيل، وهو الصوت )قد اخرض من لس( أخذ بمقدم الفم )الغمري( نبت 

أخرض:
والَغميْس  والَعميم  الَغمري  الَيبيْسإّن  بني  ِمــن  النابت  للَكإل 

َفة لإلنسان. )جحافله( مجع َجحفلة، لِذي احلافر كالشَّ

ِجحاَشه  عنه  ال��طُّ��ّراُد  م  َخ��رَّ وَحالئُلهوقد  َنْفُسه  إال  َي��ْب��َق  فلم 
)وقد خرم( قطع )الطراد( مجع طارد للصائد )عنه جحاشه( مجع جحش لولد احلامر 

)فلم يبق إال نفسه وحالئله( مجع حليل وباهلاء، للزوجة.

َنرى  ما  رْأَي  َترى  ما  َأِمريي  ُنصاِوُلهفقال  أم  نفِسه  عن  أَنختُِله 
)فقال أمريي( مشاركي يف األمر )ما ترى رأي ما نرى أنختله( نخدعه )عن نفسه أم 

نصاوله( نجاهره.

َجواِدنا رأِس  عند  ُع��راًة  وُن��زاِوُل��هفبِْتنا  نفِسه  ع��ن  ُي��زاول��ن��ا 
عدة لشدة  )فبتنا عراة( متجردين للفرس، فهو من العري أو من الُعَرواء، وهي الرِّ
)عند رأس جوادنا يزاولنا(  حرصهم، أو من العراء، وهي األرض العارية من الشجر 

يعالج مدافعتنا )عن نفسه ونزاوله( نعالج جلامه وركوبه.

َق��ذاُل��ه  اط��م��أنَّ  حتى  وَخصائُلهوَن��رِضُب��ه  قلُبه  َيطمئّن  ومل 
)ونرضبه حتى اطمأن( سكن )قذاله( العظم الذي خلف األذن منه )ومل يطمئن قلبه 

وخصائله( مجع خصيلة، لكل حلمة يف عصبة.
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َق��ذاَل��ه  َي��ن��اُل  إن  م��ا  َأنامُلهوُملِجُمنا  إال  األرَض  قدماه  وال 
)وملجمنا( الذي جيعل له اللجام ِمنا )ما إن ينال قذاله وال( يمس )قدماه األرض 

إال أنامله( أصابعه.

َوليَدنا ْلنا  مَحَ م��ا  ب��لٍي  َمفاِصُلهف��لًي��ا  ظِ��امٍء  حَمبوٍك  َظهر  عى 
ا )بلي ما محلنا وليدنا( غالمنا )عى ظهر( فرس )حمبوك( شديد )ظامء(  )فلًيا( ُبطءاً

رقاق )مفاصله( مجع مفصل، مللتقى العظمني.

طريَقه وَأب��ِص  د  َس��دِّ له  شاِغُلهفقلُت  َوص��ايَت  عن  فيه  هو  وما 
)فقلت له سدد( امحله عىل السداد )وأبص طريقه( لئال يقع يف جحر أو نحوه )وما 

هو فيه عن وصايت( وصيتي إياه )شاغله(.

ِغ��ّرًة  يِد  للصَّ أّن  ْم  َتعلَّ قاتُِلهفقلُت  ف��إن��ك  ُتضيِّْعها  وإاّل 
)فقلت تعلم( اعلم )أن للصيد غرة( غفلة )وإال تضيعها( أي الوصاة )فإنك قاتله( 

أي الصيد.

وليُدنا ��ي��اِه  ال��شِّ آث���اَر  كُشؤبوب غيٍث َيحِفش األُْكَم وابُِلهف��َت��بَّ��َع 
)فتبع آثار الشياه( احلمر، مستعار من بقر الوحش )وليدنا كشؤبوب( دفعة )غيث( 

مطر )يفش( يكثر سيل )األكم( اجلبال الصغار )وابله( أغزر املطر.

حاِمُلهن��ظ��رُت إل��ي��ه ن��ظ��رًة ف��رأي��ُت��ه  هو  َم���ّرًة  ح��اٍل  ك��لِّ  عى 
)عى كل حال مرة هو حامله( أي: الغالم يمل الفرس عىل أنواع السري، أو الفرس 

يمل الغالم عىل الطمع مرة وعىل اليأس أخرى.

وْهو الِحٌق الَحَصى يف وجهه  َأوائ��ُل��هُيثِْرن  ِص��ي��اٌب  َت��والِ��ي��ه  رِساٌع 
)يثرن( يفرقن أي الشياه )احلىص يف وجهه وهو( أي الفرس )الحق( ضامر )رساع 

تواليه( رجاله وعجزه )صياب( مجع صائب، أي: مستقيم )أوائله( يداه وصدره.
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إلِفه  ُدون  ِمن  الَعرْيَ  علينا  وفائُلهف��َردَّ  َنساه  َي��دَم��ى  رغمه  عى 
)عى رغمه( ذله  )من دون إلفه( أتانه؛ ألهنا تألفه ويألفها  )فرد علينا العري( احلامر 
ا )نساه( عرق يف الفخذ مسرتسل إىل العرقوب )وفائله( ما عن  وكرهه )يدمى( يسيل دماً

يمني الذَنب وشامله.

َعشّيًة اجِل��ي��اَد  َينُضو  به  وَع��واِم��ُل��هوُرحنا  أرس��اُغ��ه  بًة  ُمخضَّ
)ورحنا به ينضو اجلياد( يتقدم عليها وينسلخ منها )عشية خمضبة( ملونة )أرساغه 

وعوامله( قوائمه.

ُمْسلٌِم مح  الرُّ َموِضُع  ال  َمْيعٍة  خاِذُلهبذي  ذلك  خلَف  ما  وال  لُبطٍء 
)بذي ميعة( دفعة من السري، وميعة كل يشء دفعته )ال موضع الرمح( ُقّدام الَقَرُبوس 

)مسلم( ما خلفه )ل�(ـأجل )بطء وال ما خلف ذلك خاذله( تاركه.

َفواِضُلهوَأْب��ي��َض َف��ّي��اٍض ي���داه َغ��امم��ٌة  ُتِغّب  ما  ُمعَتِفيه  عى 
)و( ُرّب )أبيض( نقّي من العيوب )فياض( كثري العطاء )يداه( كـ)�غاممة( سحابة يف 
املطر )عى معتفيه( طالبي ما عنده، عفاه واعتفاه: أتاه فسأله )ما تغب( تنقطع )فواضله( 

عطاياه.

فرأيُته ُغ����ْدوًة  عليه  َع��واِذُل��هَب��َك��رُت  يم  ِ بالصَّ لديه  ُق��ع��وًدا 
)بالصيم( اسم جنس  لديه( عنده  ُقعوًدا  )فرأيته  النهار  أول  )بكرت عليه غدوة( 
رصيمة، ملنقطِع الرمل أو الصبح أو الليل )عواذله( ُمنبِّهاته عىل موقع الرضر من فعله، 

مجع عاذلة.

َيُلْمنه  وط���وًرا  ط���وًرا  ينه  َمخاتُِلهُيفدِّ أي��ن  َي��ْدِري��ن  فام  وَأْع��ي��ا 
يلمنه وأعيا(هن:  )طوًرا وطوًرا  هلّن  لَيِلني  وأبنائنا  بآبائنا  فديناك  له  يقلن  )يفدينه( 

غلبهن )فام يدرين أين خماتله( جهاته التي خيدع منها.
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إٍ  ُم��رزَّ كريٍم  عن  منه  ن  فاِعُلهف��َأْق��َصْ هو  الذي  األمر  عى  َع��ُزوٍم 
زء بالضم للمصيبة  ا، من الرُّ )فأقصن( كففن )منه عن كريم مرزإ( مصاب بامله كثرياً

)عزوم( شديد العزم )عى األمر الذي هو فاعله(.

ماَله اخلمُر  ُتْتلِف  ال  ثقٍة  نائُلهأخ��ي  امل���اَل  هُي��لِ��ك  ق��د  ولكنه 
املال  ماله ولكنه قد هيلك  )اخلمر  تتلف( هتلك  )ال  األمور  به يف  يوثق  ثقة(  )أخي 

نائله( عطاؤه.

ُمتهلِّال ج��ئ��َت��ه  م��ا  إذا  سائُلهَت����راه  أن��َت  ال��ذي  ُتعطيه  كأنك 
سائله(  أنت  الذي  تعطيه  )كأنك  ا  مستنرياً الوجه  طلق  متهلاًل(  جئته  ما  إذا  )تراه 

لرسوره بسؤالك له.

َوَصْلَته بعيٍد  ن��اٍء  نَسٍب  واِصُلهوذي  بأنك  َي���دِري  وم��ا  ب��امٍل 
بأنك واصله(  يدري  )وما  إياه  أعطيته  بامل(  بعيد وصلته  )ناء  قرابة  )وذي نسب( 

ا فيعطون غريهم من عطائك وأنت السبب يف ذلك. تعطي قوماً

وَشكرَتا مَتها  َتمَّ نِعمٍة  باطُِلهوذي  احلقَّ  َيغلِب  َيكاد  وَخْصٍم 

صائٍب  القوِل  من  بمعروٍف  َمفاِصُلهَدَفعَت  الناطِِقن  َأَض��لَّ  ما  إذا 
لك  فعلها  ملن  )شكرتا(  نعمة  )و(ذي  تامة  عليه  أنعمتها  متمتها(  نعمة  )وذي 
)وخصم( خماصم )يكاد يغلب احلق باطله دفعت( رددت )بمعروف من القول صائب( 

قاصد مصيب )إذا ما أضل( أحاَد وأذهب )الناطقن مفاصله( مقاطعه.

أّنه َيَسُب  القول  يف  َخَطٍل  قائُلهوذي  فْهو  به  ُيلِمْم  فام  ُمصيٌب 
)فام  أنه مصيب( ضد خمطئ  القول يسب  )يف  الكالم وخطؤه  )وذي خطل( كثرة 

يلمم به( يرض عنده من الكالم )فهو قائله(. 
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غرَيه وَأك��رم��َت  ِحْلاًم  له  َمقاتُِلهَعَبأَت  باٍد  وْهو  عنه  وَأعرضَت 
باد(  فهو  عنه  )وأكرمت غريه وأعرضت  ا  )له حلاًم( صرباً هّيأت ومجعت  )عبأت( 

ظاهر )مقاتله( عيوبه.

كالمها وَب���دٌر  َينِميه  ُيطاِوُلهُح��ذي��ف��ُة  َمن  عى  َيعُلو  ب��اذٍخ  إىل 
)يعلو( يرتفع  )كالمها إىل باذخ( مرتفع  )وبدر( جده  )ينميه( يرفعه  )حذيفة( أبوه 

)عى من يطاوله(.

وِمثُله احُلروب  يف  ِحصن  ِمثُل  ُي��اِوُل��هوَمن  ألم��ٍر  أو  َضيٍم  إلنكار 
)ومن مثل حصن( ابن بدر الفزاري )يف احلروب( مجع حرب للقتال )ومثله إلنكار 

ضيم( احتقار )أو ألمر ياوله( يطلبه.

ناُبه َيْحُرق  والنُّعامُن  يَم  الضَّ َمعاِقُلهَأَبى  ُيوُف  والسُّ فَأْفَض  عليه 
)أبى الضيم( االحتقار )والنعامن يرق نابه( يرصف من الغيظ )عليه فأفض( دخل يف 

الفضاء وهي األرض الواسعة، ومل يعتصم بجبل )والسيوف معاقله( مجع معقل للمنزل.

حوَله  احَللِيفاِن  َح��لَّ  إذا  وَصواِهُلهَعزيٌز  َلّجاُته  َلَجٍب  ب��ذي 
)عزيز( قوي غالب )إذا حل احلليفان( أسد وغطفان )حوله ب�(ـجيش )ذي جلب( 

صوت )جلاته( أصواته املختلطة، مجع جلّة )وصواهله( خيله.

عالٍِج  َرْم��ل��ِة  ُدون  م��ا  ل��ه  َزالِزُل��ههُيَ���ّد  زالت  بالَغوِر  أهُله  وَمن 
)هيد( يكرس ويزلزل )له( أي: لكثرته )ما دون رملة عالج( أرض )ومن أهله بالغور( 

مكة واملدينة )زالت زالزله( شدائده.

َبينِهم  ذاُت  صالٍح  ِخباٍء  آِجُلهوأه��ِل  أنا  عاجٍل  يف  اح��رَتُب��وا  قد 
)وأهل خباء صالح ذات بينهم( حقيقة بينهم باملودة )قد احرتبوا يف( أمر )عاجل( 

رشه )أنا آجله( جانيه.

عنهُم أسأل  الساِعن  يف  جاِهُلهفأقبلُت  أنت  الذي  باليشء  سؤاَلك 
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وقال ميدح َهرم بن سنان:
فانَفَرقا  الَبَن  َأَج��دَّ  اخَللِيط  َعلَِقاإن  ما  أسامَء  ِمن  القلُب  َق  وُعلِّ

له  ف��ك��اَك  ب��َره��ٍن ال  َغلِقاوف��ارَق��ْت��ك  قد  هُن  الرَّ فَأمسى  الَوداع  يوَم 

َوعَدت ما  الَبكرّي  ابنُة  َخَلقاوَأخَلَفتك  واهنًا  منها  احلبُل  فَأصبح 

لَتحُزَنني  ضاٍل  بذي  َتراَءى  َعِشقاقاَمت  من  َيشتاق  أن  َمحالة  وال 

خ��اِذل��ٍة  َأْدم����اَء  ُم��ْغ��ِزل��ٍة  َخِرقابِجيِد  شاِدًنا  ُتراِعي  الظِّباء  ِمن 

اغُتبَقت  الَكَرى  بعد  ِريَقتها  َعَتقاكأّن  أن  َيْعُد  لّما  الراح  َطيِّب  ِمن 

َشباًِم  ناُجودها  عى  قاُة  السُّ َرَنقاَشجَّ  وال  َطْرًقا  ال  لِينََة  ماء  ِمن 

َهَبَطت  إذا  حتى  َأرُمُقهم  ِزلُت  َفَلقاما  راكٍس  ِمن  هِبم  كاب  الرِّ أيدي 

َأَدٍم  َقفا  أو  ْوَرى  ل����رَشَ ِحَزقادان��ي��ًة  آثارهم  عى  الُحَداُة  َيسعى 

ُمقتَّلٍة  َغ��رَب��ْي  يف  عينَيَّ  ُسُحقاك��أّن  َجنًّة  َتسِقي  النواضح  ِمن 

ثِناَيتِها  يف  فُتجِري  شاَء  الرِّ َقلِقاَتمُطو  رائ���ًدا  ُثْقًبا  الَمحالة  ِم��ن 

اْنَسَحقاهل��ا م��ت��اٌع وأع����واٌن َغ����َدوَن هبا  ُأفِرَغ  ما  إذا  وَغْرٌب  ِقْتٌب 

َخِشَيت  إذا  َيحدو  سائٌق  والُعنُقاوخلفها  ْلَب  الصُّ َت�ُمد  اللَّحاَق  منه 

َق���َدَرت كلام  َيتغنّى  َدَفقاوق��اب��ٌل  قائاًم  ي��داه  ال��َع��راِق��ي  عى 

ضفادُعه َتبو  ج��دوٍل  يف  ُنُطقاُيِيل  مائه  يف  َترى  اجل��واري  َحْبَو 

َطِحٌل  ماؤها  بات  َشَ ِمن  والَغَرقاخَيُرْجن  الَغمَّ  خَيَْفن  الُجذوع  عى 

َحَسًبا  ُكلِّها  قيٍس  خرَي  اْذُك��َرْن  ُخُلقابِل  وخ��رَيه��ا  ن��ائ��اًل  وخ��رَيه��ا 

دوابُرها  منكوًبا  اخليِل  واألََبقاالقائَد  الِقدِّ  َحَكامِت  ُأحكَِمت  قد 
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ُخُدًجا  ًرا  ُضمَّ فآبت  ِسامًنا  ُعُققاَغَزت  ًنا  ُبدَّ َجنَُبوها  ما  بعد  ِمن 

ُمعطَّلًة ُعوًجا  هبا  َي��ؤوَب  ُفقاحتى  والصُّ واألنساَء  وابَِر  الدَّ َتشكو 

حسًبا  ما  َقدَّ امرأيِن  شأَو  َوقاَيطُلب  السُّ ه��ذه  ا  وَب���ذَّ امل��ل��وَك  ن��اال 

بشأِومها  َيلَحْق  فإْن  الَجواُد  َلِحقاهو  فِمثُله  َتكاليِفه  ع��ى 

َمَهٍل  ِمن  كان  ما  عى  َيْسبِقاه  َسَبقاأو  صالٍح  من  ما  َقدَّ ما  فِمثُل 

عن  ك  ُيفكِّ َفّياٌض  َأبيُض  َبقاَأَغ��رُّ  الرِّ أعناِقها  وعن  الُعنَاة  أيدي 

َنَبٌأ إذا  رأًي���ا  َأْح��َزُم��ه��م  َطَرقاوذاك  أو  الناَس  غاَدى  احلوادِث  من 

َنِزقاَفْضَل الِجياد على الخيِل البِطاِء فال  وال  ممنوًنا  بذلك  ُيعطِي 

َهِرٍم  يف  اخلرَي  الُمبتُغون  َجعل  ُط��ُرق��اقد  أب��واب��ه  إىل  وال��س��ائ��ل��ون 

َرِحٍم  وذي  ُقرَبى  ذي  مانَِع  َوَرقاوليس  خابٍِط  ِمن  ُمعِدًما  وال  يوًما 

َهِرًما  ِعاّلته  عى  يوًما  َتْلَق  ُخُلقاإْن  والنَّدى  منه  امحة  السَّ َتْلَق 

إذا  ج��اَل  ال��رِّ َيصطاد  بَِعثََّر  َصَدقاليٌث  أقرانه  عن  الليُث  ب  َكذَّ ما 

َعنوا  اطَّ إذا  حتى  اْرمَتَْوا  ما  اعَتنَقاَيطَعنُهم  ضاَربوا  ما  إذا  حتى  ضاَرَب 

بُخطَّتِه  َيْعيا  كَمن  وليس  َنَطقاه��ذا  ناطٌِق  ما  إذا  النَِّدىِّ  َوْس��َط 

بَمنزلٍة  الدنيا  من  ح��يٌّ  ن��ال  األُُفقالو  ه  كفُّ َلنالْت  السامء  ُأْف��َق 

                    

فانَفَرقا  الَبَن  َأَج��دَّ  اخَللِيط  َعلَِقاإن  ما  أسامَء  ِمن  القلُب  َق  وُعلِّ
الفراق  )البن(  اللعب  اجِلّد خالف  من  )أجد(  الدار  املخالط لك يف  اخلليط(  )إن 

ق )وعلق القلب من( حب )أسامء ما علق( عليه. )فانفرق( انقطع وَتفرَّ
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له  ف��ك��اَك  ب��َره��ٍن ال  َغلِقاوف��ارَق��ْت��ك  قد  هُن  الرَّ فَأمسى  الَوداع  يوَم 
)وفارقتك برهن( ما ُوضع عندك لينوب مناب ما ُأخذ منك )ال فكاك( خالص )له 

يوم الوداع وأمسى الرهن قد غلق( كفرح: ذهب به املرهتن واستحقه.

َوعَدت ما  الَبكرّي  ابنُة  َخَلقاوَأخَلَفتك  واهنًا  منها  احلبُل  فَأصبح 
ا   )وأخلفت�ك ابن�ة البك�ري م�ا وع�دت فأصبح احلب�ل( العهد )منه�ا واهنً�ا( ضعيفاً

)خلًقا( بالياًا.

لَتحُزَنني  ضاٍل  بذي  َتراَءى  َعِشقاقاَمت  من  َيشتاق  أن  َمحالة  وال 
)قامت تراءى( َتتظاهُر )بذي ضال( رضب السدر )لتحزنني وال حمالة( ال بد )أن 

يشتاق من عشق(.

خ��اِذل��ٍة  َأْدم����اَء  ُم��ْغ��ِزل��ٍة  َخِرقابِجيِد  شاِدًنا  ُتراِعي  الظِّباء  ِمن 
)بجيد( عنق ظبية )مغزلة( ذات غزال )أدماء( بيضاء )خاذلة( تاركة ولدها ومشت 
مع صواحباهتا، أو بالعكس )من الظباء تراعي( تراقب وتنظر )شادًنا( لولدها الذي َدّب 

ا باألرض. معها )خرًقا( الصقاً

اغُتبَقت  الَكَرى  بعد  ِريَقتها  َعَتقاكأّن  أن  َيْعُد  لّما  الراح  َطيِّب  ِمن 
)كأن ريقتها( ماء فمها )بعد الكرى( الرقاد: 

ــَرى  ــَك ــــاٌد ال ـــاٍق ورق ــــُة س بالِكَرىِدّق ــِن  واْك الــَكــْروان  ــُر  وَذَك
الُكرى ولكن  الُمْكَرى  ُأْجرة  استيعاِبعن  ذا  فاْحِو  الُكرات  هي 

. ا، أي: كرياماً )اغتبقت من طيب الراح( اخلمر )ملا يعد( جياوز )أن عتق( صار عتيقاً

َشباًِم  ناُجودها  عى  قاُة  السُّ َرَنقاَشجَّ  وال  َطْرًقا  ال  لِينََة  ماء  ِمن 
ا  ا بارداً )شج( َصّب )السقاة( مجع ساٍق )عى ناجودها( أول ما خيرج منها )شباًم( ماءاً
َضته اإلبل وبالت فيه وبعرت  )من ماء لينة( بئر عذب ماؤها )ال طرًقا( وهو الذي خوَّ

)وال رنًقا( بالفتح والكرس: َوِسٌخ َكِدٌر.
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َهَبَطت  إذا  حتى  َأرُمُقهم  ِزلُت  َفَلقاما  راكٍس  ِمن  هِبم  كاب  الرِّ أيدي 
)الركاب(  يد  مجع  )أيدي(  نزلت  هبطت(  إذا  )حتى  أنظرهم  أرمقهم(  زلت  )ما 
اإلبل التي يرحل عليها، واحدهتا راحلة )هبم من راكس( اسم واد )فلًقا( الفالق والفلق 

املطمئن من األرض بني مرتفعني.

َأَدٍم  َقفا  أو  ْوَرى  ل����رَشَ ِحَزقادان��ي��ًة  آثارهم  عى  الُحَداُة  َيسعى 
)أدم(  )أو قفا( خلف  )لرشورى( موضع أو جبل  )دانية( قريبة، حال من األيدي 
جبل )يسعى احلداة( السائقون لإلبل أو بصوت )عى آثارهم حزًقا( مجاعات، واحدهتا 

حزقة كفرقة.

ُمقتَّلٍة  َغ��رَب��ْي  يف  عينَيَّ  ُسُحقاك��أّن  َجنًّة  َتسِقي  النواضح  ِمن 
)كأن عيني يف غريب( َدلَوي ناقٍة )مقتلة( مذللة بالعمل )من النواضح( مجع ناضح 
ا )سحًقا( مجع سحوق  أو ناضحة للبعري الذي ُيسقى عليه، ِمن َنَضَح )تسقي جنة( بستاناً

للنخلة الذاهبة اجلريد، أو الطويلة، أو اجلنة املتباعدة األطراف.

ثِناَيتِها  يف  فُتجِري  شاَء  الرِّ َقلِقاَتمُطو  رائ���ًدا  ُثْقًبا  الَمحالة  ِم��ن 
)متطو( متّد )الرشاء( احلبل )فتجري يف ثنايتها( حبل ُتَشّد به أداة السانية، حال )من 
ا، مفعول »جتري« )رائًدا( جائياًا وذاهباًا )قلًقا( غري ثابت. ا نافذاً املحالة( البكرة )ثقًبا( خرقاً

اْنَسَحقاهل��ا م��ت��اٌع وأع����واٌن َغ����َدوَن هبا  ُأفِرَغ  ما  إذا  وَغْرٌب  ِقْتٌب 
)هلا متاع( ما ينتفع به )وأعوان غدون هبا( ذهبن غدوة )قتب( أداة السانية )وغرب( 

دلو عظيمة )إذا ما أفرغ( صب )انسحق( مىض وبعد سيالنه.

َخِشَيت  إذا  َيحدو  سائٌق  والُعنُقاوخلفها  ْلَب  الصُّ َت�ُمد  اللَّحاَق  منه 
)متد  اإلدراك  اللحاق(  )منه  خافت  خشيت(  )إذا  يسوق  يدو(  سائق  )وخلفها 

الصلب( الظهر )والعنق(.



50

َق���َدَرت كلام  َيتغنّى  َدَفقاوق��اب��ٌل  قائًما  ي��داه  الَعراِقي  عى 
وصلت  قدرت(  )كلام  وترسع  لذلك  الناقة  فتطرب  )يتغنى(  الدلو  آخذ  )وقابل( 
احلبل  فيهام  الدلو جيعل  فم  جُتعالن عىل  َعرُقَوة، خلشبتني  العراقي( مجع  )عى  وقبضت 

)يداه قائًما دفق( صّب املاَء يف اجلدول.

ضفادُعه َتبو  ج��دوٍل  يف  ُنُطقاُيِيل  مائه  يف  َترى  اجل��واري  َحْبَو 
)ضفادعه حبو( وثب  تثب  )تبو(  )يف جدول( حوض  الغرب  ماء  )ييل( يصب 

ا من املاء. )اجلواري( الفتيات، مجع جارية )ترى يف مائه نطًقا( ُطُرقاً

َطِحٌل  ماؤها  بات  َشَ ِمن  والَغَرقاخَيُرْجن  الَغمَّ  خَيَْفن  الُجذوع  عى 
بة، حلُويض عند أصل النخلة يصب فيه املاء )ماؤها  )خيرجن من شبات( مجع رَشَ
بالنََّفس  املاء  أخذ  الغم(  )خيفن  النخلة  لساق  جذع  مجع  اجلذوع(  )عى  أخرض  طحل( 

)والغرق( فعله كفرح.

َحَسًبا  ُكلِّها  قيٍس  خرَي  اْذُك��َرْن  ُخُلقابِل  وخ��رَيه��ا  ن��ائ��اًل  وخ��رَيه��ا 
عطاء  نائاًل(  )وخريها  ا  رشفاً حسًبا(  كلها  قيس  خري  )اذكرن  إرضاب  حرف  )بل( 

)وخريها خلًقا( سجية مروءة وديناًا.

دوابُرها  منكوًبا  اخليِل  واألََبقاالقائَد  الِقدِّ  َحَكامِت  ُأحكَِمت  قد 
)قد  )دوابرها( مجع دابر ملا حاذى الرصغ من احلافر  ا  )القائد اخليل منكوًبا( مصاباً
ا  أحكمت( جعلت هلا حكامت أو أحكم خلقها كام أحكمت )حكامت( مجع حكمة حمركاً
ملا أحاط بني َحنَكي الفرس وجلامه )القد( ما قطع من اجللد )واألبق( شبه الكتان أو نوع 

منه.

ُخُدًجا  ًرا  ُضمَّ فآبت  ِسامًنا  ُعُققاَغَزت  ًنا  ُبدَّ َجنَُبوها  ما  بعد  ِمن 
)خدًجا(  مهازيل  )ضمًرا(  رجعت  فآبت(  )سامًنا  العدو  قتال  إىل  سارت  )غزت( 
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مجع خادج: ُملقيةاً ولَدها قبل متامه )من بعد ما جنبوها( قادوها، كانوا يقودون اخليل إىل 
ا )عقًقا( حوامل، مجع عقوق كصبور. القتال )بدًنا( سامناً

ُمعطَّلًة ُعوًجا  هبا  َي��ؤوَب  ُفقاحتى  والصُّ واألنساَء  وابَِر  الدَّ َتشكو 
)حتى يؤوب( يرجع )هبا عوًجا( مجع أعوج وعوجاء مهزولة منحنية )معطلة( من 

األرسان؛ إلعيائها )تشكو الدوابر(:
ـــُر  وابِ ـــدَّ ـــر ال ـــوافِ ــُرمـــآِخـــُر احلَ ــذَك ــي ُت ــوام ولــلــَجــوانــِب احل
ــا  ُم وم ـــدَّ ـــق ــك امل ــابِ ــن ــسَّ ــل ُتنتَمىول الــنُّــســوُر  لــه  بينها  ــن  ِم

ى: عرق يف الفخذ )والصفق( مجع ِصفاق، جللد باطن الذراع. )واألنساء( مجع َنساً

حسًبا  ما  َقدَّ امرأيِن  شأَو  َوقاَيطُلب  السُّ ه��ذه  ا  وَب���ذَّ امل��ل��وَك  ن��اال 
بأفعاهلام  أدركا  )ناال(  ا  )قدما حسًبا( رشفاً أبيه وجده  )امرأين(  َطَلق  )يطلب شأو( 

فعل )امللوك( السالطني )وبذا( غلبا )هذه السوق( مجع ُسْوقة، ملا دون امللك.

بشأِومها  َيلَحْق  فإْن  الَجواُد  َلِحقاهو  فِمثُله  َتكاليِفه  ع��ى 
)هو اجلواد( الكريم )فإن يلحق( يدرك )بشأومها عى( مع )تكاليفه( ما يتكلف من 

شدة ومشقة )فمثله حلق( أدرك لكرمه.

َمَهٍل  ِمن  كان  ما  عى  َيْسبِقاه  َسَبقاأو  صالٍح  من  ما  َقدَّ ما  فِمثُل 
مه )فمثل ما  ٍم، َأَخَذ املهلَة واملهل عىل فالن: َتقدَّ )أو يسبقاه عى ما كان من مهل( تقدُّ

قدما من( فعل )صالح سبقا( لرشفهام وتقدمهام.

عن  ك  ُيفكِّ َفّياٌض  َأبيُض  َبقاَأَغ��رُّ  الرِّ أعناِقها  وعن  الُعنَاة  أيدي 
ا )أبيض( نقّي من العيوب )فياض(  ، أي: بياضاً )أغر( مشهور الفضل، كأّن يف وجهه ُغّرةاً
ا )عن أيدي العناة( مجع عان لألسري )وعن  كثري العطاء يفيض به كالنهر )يفكك( خيلص كثرياً

أعناقها( رقاهبا )الربق( مجع ربقة: ِعّدة ُعرى جُتعل فيها رؤوس الَبهم لئال ترضع.
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َنَبٌأ إذا  رأًي���ا  َأْح��َزُم��ه��م  َطَرقاوذاك  أو  الناَس  غاَدى  احلوادِث  من 
الطوارئ  احلوادث(  )من  نبأ( خرب  إذا  )رأًيا  )أحزمهم( أصحهم  املمدوح  )وذاك( 

. )غادى الناس( أتاهم غدوة )أو طرق( أتاهم ليالاً

َنِزقاَفْضَل الِجياد على الخيِل البِطاِء فال  وال  ممنوًنا  بذلك  ُيعطِي 
يفضلهم )فضل اجلياد( مجع جواد للذي جيود بام عنده من اجلري )عى اخليل البطاء( 
ا، ِمن َمّن: قطع  مجع بطيء وبطيئة، ضد الرساع )فال يعطي بذلك( عطاء )ممنوًنا( مقطوعاً

)وال نزًقا( بطيئاًا بعد اجلري.

َهِرٍم  يف  اخلرَي  الُمبتُغون  َجعل  ُط��ُرق��اقد  أب��واب��ه  إىل  وال��س��ائ��ل��ون 
)قد جعل املبتغون( الطالبون )اخلري( املعروف )يف( عند )هرم( ابن سنان أيب حارثة 

من بني مرة )والسائلون إىل أبوابه( مجع باب )طرًقا( مجع طريق.

َرِحٍم  وذي  ُقرَبى  ذي  مانَِع  َوَرقاوليس  خابٍِط  ِمن  ُمعِدًما  وال  يوًما 
)يوًما  الولد  وعاء  وأصله  قرابة،  رحم(  )وذي  قرابة  قربى(  ذي  مانع   )وليس 
ا: ِمن أعدمه: منعه )من خابٍط ورًقا( طالب، أصله رضب الشجر ليحّت  وال معدًما( مانعاً
طلب  إذا  ورقه  خبط  يقال:  معروف،  لكل طالب  فاستعمل  الدواُب،  به  فتعلف  ورقه 

معروفه.

َهِرًما  ِعاّلته  عى  يوًما  َتْلَق  ُخُلقاإْن  والنَّدى  منه  امحة  السَّ َتْلَق 
منه  السامحة  تلق  )هرًما  وعدٌم  ماٍل  ِقّلُة  علة:  مجع  )عالته(  مع  عى(  يوًما  تلق  )إن 

والندى( اجلود فيها )خلًقا(.

إذا  ج��اَل  ال��رِّ َيصطاد  بَِعثََّر  َصَدقاليٌث  أقرانه  عن  الليُث  ب  َكذَّ ما 
)ليث بعثر( مأسدة من مآسد العرب )يصطاد الرجال إذا ما كذب الليث( تكذيباًا: 

َم للقتال. تأخر )عن أقرانه( مكافئيه يف احلرب )صدق( تقدَّ
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َعنوا  اطَّ إذا  حتى  اْرمَتَْوا  ما  اعَتنَقاَيطَعنُهم  ضاَربوا  ما  إذا  حتى  ضاَرَب 

بُخطَّتِه  َيْعيا  كَمن  وليس  َنَطقاه��ذا  ناطٌِق  ما  إذا  النَِّدىِّ  َوْس��َط 
)هذا( هو الثناء احلق )وليس كمن يعيا( يعجز )بخطته( حجته )وسط الندي( مكان 

ثهم ما داموا به )إذا ما ناطق نطق(. القوم ومتحدَّ

بَمنزلٍة  الدنيا  من  ح��يٌّ  ن��ال  األُُفقالو  ه  كفُّ َلنالْت  السامء  ُأْف��َق 
)السامء  ناحية  )أفق(  )الدنيا بمنزلة( مرتبة  )من( أهل  قبيلة  )حي(  نال( أدرك  )لو 

لنالت( وجدت )كفه األفق( الناحية.
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وقال:
َترُكوا  ملن  ي��أُووا  ومل  الَخليُط  َسلُكواباَن  أي��ًة  اشتياًقا  ُدوك  وَزوَّ

فاحتَملوا  احلّي  ِج��اَل  الِقياُن  َلبُِكَردَّ  بينهم  أم��ٌر  الظهرية  إىل 

جهتِهم  لَوُِ ُيخلِّيهم  يكاد  إن  ُمشرَتُكما  األم��ر  إّن  األم��ِر  َت��اُل��ُج 

َأسنُمٍة  ُكثباِن  َقفا  قلياًل  وا  ُكَضحَّ ُم��ع��رَتَ بالَقُسوِمّيات  ومنهُم 

َمرَشبكم  إّن  وقالوا  وا  استَمرُّ َرَكُكُثم  أو  َفْيُد  َسْلمى  برَشِقيِّ  ماٌء 

الَعَرُكَيغَشى احُلَداُة هبم َوْعَث الكثيِب كام ّجِة  اللُّ َموَج  فائَن  السَّ ُيْغيِش 

ُقُلٌص  داِره��م  َأدَن��ى  ُتْبلَِغنَِّي  َتُكهل  والرَّ التَّبغيُل  أوائَلها  ُيْزِجي 

هلا َت��ت��ب��اَرى ال ش���واَر  والُوُرُكُم���ْق���َوّرٌة  األَنساِع  عى  الُقُطوُع  إال 

ارَتفَعت  َهيَّْجتها  إذا  النَّعام  ُكِمثُل  َ ال��رشَّ بينَها  بِيٍض  لواحَب  عى 

ُمقتنًِصا  احل��ّي  أم��ام  َأُروح  والنََّبُكوق��د  الِقيعاُن  َمراتُعها  ُقْمًرا 

َمراكُِلها  هَن��ٌد  َوْردٌة  َصَكُكوصاِحبي  وال  فيها  َفَجٌج  ال  َج��رداُء 

َأْسَهَلها  امل��اُء  ما  إذا  كِفاًتا  ا  ُكَم��راًّ َتبرَتِ بالسوط  َب��ت  رُضِ إذا  حتى 

َها  َحلَّ األَجباب  َقطا  ِمن  ُككأهّنا  َ ال��رشَّ أخَتها  عنها  وَأف��َرَد  ِوْرٌد 

َمرَتُعها  الَقْسم  كحصاة  والَحَسُكُجونِّيٌة  الَقفعاُء  ُتنْبِت  ما   ِّ بالسِّ

ُمطَِّرٌق يِن  اخلدَّ َأسَفُع  هلا  َبُكَأْه��َوى  الشَّ له  ُينَصب  مل  الَقواِدِم  ِريَش 

َطّيبٌة  وْه��ي  منها  أرسُع  يشَء  ُكال  ِ وَت��رتَّ ُينِْجيها  سوف  بام  َنْفًسا 

قدُرمها األرض  وفوَق  السامء  َدَرُكُدوَن  وال  َف��وٌت  فال  ناَبى  الذُّ عند 

وَأْزَملٌة  صوٌت  هلا  َناَبى  الذُّ وَتتلُِكعند  ط��وًرا  َيخطفها  يكاد 

هلا  الُعاَلِم  َكفُّ  َهَوْت  ما  إذا  بَِتُكحتى  ِريشها  ِمن  ه  َكفِّ ويف  طارت 
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فَأجلَأها ال��وادي  إىل  ت  اسَتمرَّ والَحنَُكثم  األظفاُر  َطِمع  وقد  منه 

له  ِرش��اَء  ال  ب��امٍء  استغاثت  ُكحتى  ال��ُرَ حاَفاتِه  يف  األب��اطِ��ح  ِم��ن 

َتنِسُجه  النَّْبت  بأصوِل  ٍل  ُحُبُكُمكلَّ مائه  لِضاِحي  َخِريق  ِريٌح 

َغيَطلٍة  َف��زُّ  ٍء  ب��َسْ استغاَث  الَحَشُككام  به  ُينَظر  فلم  الُعيوَن  خاَف 

َمرَقبٍة  رأَس  وَأوَف  عنها  النُُّسُكف��َزلَّ  رأَسه  ى  َدمَّ الِعرْت  كَمنِصب 

ُكلَّهُم  يداء  الصَّ بني  سألَت  َأمتِسُكهاّل  كنُت  ِج��واٍر  َحبِل  ب��أيِّ 

َخَلٍق واِه��ٍن  بَحبٍل  َيقولوا  َهَلُكوافلن  أسبابه  يف  قوُمك  كان  لو 

بِداهيٍة  منكم  ُأْرَم���َنْ  ال  ح��اِر  َملُِكيا  وال  َقبيل  ُسوقٌة  َيْلَقها  مل 

وال  عيلَّ  َتعنُْف  وال  يساًرا  الَمِعُكف��ارُدد  الغادر  إن  بِعرِضك  َتْمَعك 

َعلِمُتهُم  ك��أق��واٍم  َتكوَنْن  هُنُِكواوال  إذا  حتى  عندهم  ما  َيْلُوون 

خصِمهُم  حقِّ  عن  نفوسهُم  َترُكواطابت  لِ�ام  وا  ف��ارَت��دُّ  ِّ ال��رشَّ خمافَة 

َقسام ذا  اهلل  َلَعْمُر  ها  َمْن  َتنسلُِكَتَعلَّ أين  وانظر  لَذرعك  فاقُدر 

َأَس��ٍد  بني  يف  بَجوٍّ  َحَللَت  َفَدُكلئن  بيننا  وحالت  َعمٍرو  دين  يف 

َق���َذٌع  َم��ن��طِ��ٌق  ِم��ن��ي  ال��َوَدُكليأتينََّك  الِقبطيَة  َدنَّ��س  كام  ب��اٍق 

                    

َترُكوا  ملن  ي��أُووا  ومل  الَخليُط  َسلُكواباَن  أي��ًة  اشتياًقا  ُدوك  وَزوَّ
)بان اخلليط( املخالط، يستوي فيه املفرد وغريه واملذكر واملؤنث )ومل يأووا( ُيشِفقوا 
)ملن تركوا وزودوك اشتياًقا( جعلوه زادك، وأصله طعام املسافر )أية( أيَّ جهٍة، حمذوفة 

املضاف إليه )سلكوا( َقطعوا وأخذوا.
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فاحتَملوا  احلّي  ِج��اَل  الِقياُن  َلبُِكَردَّ  بينهم  أم��ٌر  الظهرية  إىل 
)رد القيان( مجع َقينة لألمة، مغنِّيةاً أم ال )جال احلي فاحتملوا( عن املرعى ملا أرادوا 
األمر:  عليه  لبكت  خمتلط،  لبك(  )بينهم  )أمُر(ُهم  الظهر  وقت  الظهرية(  )إىل  الرحيل 

خلطته عليه.

جهتِهم  لَوُِ ُيخلِّيهم  يكاد  إن  ُمشرَتُكما  األم��ر  إّن  األم��ِر  َت��اُل��ُج 
)ما إن( زائدة )يكاد( يقرب )خيليهم( يرتكهم )لوجهتهم( الوجه والوجهة والِوجاه 

والتُّجاه بمعنى )تالج( ختالف )األمر إن األمر( الرأي )مشرتك(.

َأسنُمٍة  ُكثباِن  َقفا  قلياًل  وا  ُكَضحَّ ُم��ع��رَتَ بالَقُسوِمّيات  ومنهُم 
)ضحوا( رَعوا يف الضحاء، وهو لإلبل كالغداء لإلنسان )قلياًل قفا( خلف )كثبان( 
مجع كثيب للرمل )أسنمة( جبل أو أكمة )ومنهم بالقسوميات( موضع أو مواضع عادلة 

عن طريق فلج ذات اليمني )معرتك( اعرتاك كازدحام وزناًا ومعناًى.

َمرَشبكم  إّن  وقالوا  وا  استَمرُّ َرَكُكُثم  أو  َفْيُد  َسْلمى  برَشِقيِّ  ماٌء 
برشقي  )ماء  رشبكم  موضع  مرشبكم(  إن  )وقالوا  أمرهم  اتفق  استمروا(  )ثم 
سلمى( أحد جبيل طيء، واآلخر أجأ )فيد( بلٌد بنجد عىل طريق حاج العراق )أو ركك( 
ماء رشقي سلمى، وأصلها اإلدغام وُفكَّ رضورة، قال األصمعي: »سألت أعرابيًّا هل 

.» ا هنا يقال له َركٌّ ا«؟ فقال: »ال، ولكن أعرف موضعاً يعرف رَككاً

الَعَرُكَيغَشى احُلَداُة هبم َوْعَث الكثيِب كام ّجِة  اللُّ َموَج  فائَن  السَّ ُيْغيِش 
مثّلثاًا:  وعث(  )هبم  بصوت  أو  لإلبل  للسائق  حاٍد،  مجع  )احلداة(  يدخل  )يغشى( 
ملركب  سفينة  مجع  السفائن(  يغيش  كام  )الكثيب  األرجل  فيه  تغيب  الذي  اللنيِّ  املكان 
البحر املعروف )موج( طرق )اللجة( معظم املاء )العرك( اسم مجع عركّي، وهو املعالج 

للسفن.



57

ُقُلٌص  داِره��م  َأدَن��ى  ُتْبلَِغنَِّي  َتُكهل  والرَّ التَّبغيُل  أوائَلها  ُيْزِجي 
ا  رفيقاً ا  سوقاً يسوق  )يزجي(  للَفتّية  قلوص  مجع  قلص(  دارهم  أدنى  تبلغني  )هل 

)أوائلها التبغيل( سرُي البغال )والرتك( سري النعام.

َت��ت��ب��اَرى ال ش���واَر هلا والُوُرُكُم���ْق���َوّرٌة  األَنساِع  عى  الُقُطوُع  إال 
إال  )هلا  الرحل  متاع  مثّلثاًا:  )ال شوار(  ا  بعضاً بعضها  يعارض  )تتبارى(  )مقورة( ضامرة 
نِسع  مجع  الرحال،  ُحُزم  األنساع(  )عى  ِقْطع  مجع  الرحل،  هبا  يوطأ  التي  الطنافس  القطوع( 
)الورك())( مجع ِوراك: ثوب ُيشّد عىل مورك الرحل حيث يضع الراكب عليه رجله ليسرتيح.

ارَتفَعت  َهيَّْجتها  إذا  النَّعام  ُكِمثُل  َ ال��رشَّ بينَها  بِيٍض  لواحَب  عى 
لواحب(  )عى  فيه  وتزيدت  السري  يف  )ارتفعت(  حثثتها  هيجتها(  إذا  النعام  )مثل 

كة. طرق ظاهرة، مجع الحب )بيض بينها الرشك( ُبنّيات الطريق، اسم جنس رَشَ

ُمقتنًِصا  احل��ّي  أم��ام  َأُروح  والنََّبُكوق��د  الِقيعاُن  َمراتُعها  ُقْمًرا 
ا )قمًرا( بيض البطون،  ا مُحراً )وقد أروح( أميش )أمام( قدام )احلي مقتنًصا( مصطاداً
مجع أقمر وقمراء )مراتعها القيعان( بطون األرض مجع قاع )والنبك( اسم جنس نبكة، 

لرابية من طني، أو أكمة حمددة الرأس.

َمراكُِلها  هَن��ٌد  َوْردٌة  َصَكُكوصاِحبي  وال  فيها  َفَجٌج  ال  َج��رداُء 
)وصاحبي( يف الصيد فرس )وردة( محراء إىل السواد كالورد )هند( عظيمة )مراكلها( 
مجع مركل )جرداء( قصرية الشعر أو رسيعة )ال فجج( تباعد ما بني العرقوبني )فيها وال 

صكك( اضطراهبام.

َأْسَهَلها  امل��اُء  ما  إذا  كِفاًتا  ا  ُكَم��راًّ َتبرَتِ بالسوط  َب��ت  رُضِ إذا  حتى 
ا، أي: ترسع:  ا( رسيعاً متر )مراًّ

والذي ُحفظ يف الطرة: ككتف.   )((
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ــرُّ  َم قــيــل  ــاة  ــح ــس واملِ ــرُّللحبل  ــا املِ ـــّر أم ــن َم ــْع مــصــدر ِم م
ُمــرُّ  ــٍو  ــْل ُح وضــدُّ  ــوْي  ــق ال ـــاِبفْهو  ــٍم وص ــق ــل كــحــنــظــٍل وع

)كفاًتا( تكُفت األرض، أي: تطوهيا )إذا ما املاء( العرق )أسهلها( بلغ أسافلها فكيف هبا 
قبل ذلك )حتى إذا رضبت بالسوط( آلة الرضب )تبرتك( جتتهد يف اجلري.

َها  َحلَّ األَجباب  َقطا  ِمن  ُككأهّنا  َ ال��رشَّ أخَتها  عنها  وَأف��َرَد  ِوْرٌد 
رشهبا  ونغص  طردها  )حلها(  للبئر  ُجّب  مجع  األجباب(  قطا  )من  قطاة  )كأهنا( 

)ورد(:
ـــــوروِد  ـــوارد وامل ـــل ـــــِورد ل وروِدال ذا  جـــاء  ولـــلـــورود 

ا: ما ينصب للطري. كاً )وأفرد عنها أختها الرشك( حمرَّ

َمرَتُعها  الَقْسم  كحصاة  والَحَسُكُجونِّيٌة  الَقفعاُء  ُتنْبِت  ما   ِّ بالسِّ
سود  وهو  القطا،  أرسع  وهو  القطا،  رضيب  ألحد  بالضم،  اجلون  واحدة  )جونية( 
البطون واألجنحة، واآلخر الُكدرّي )كحصاة( حجر يستصحبه املسافرون يقسمون به 

ا إذا قّل )القسم(:  املاء قرعاً
َقسُم  شيئاًا  قسمت  قد  ِقسُممصدر  قسمَت  ــد  ق ممــا  ـــزء  واجل
ُقــســُم  ــع  واجلــمــي قسيم  األصــحــاِبوقـــل  فــائــُق  وجــٍه  مجيُل 

)مرتعها بالس( كالزّي: ما استوى من األرض، وهنا موضع )ما تنبت القفعاء( بقلة أو 
ا: ثمر البقل يستخرج منه َحّب فيؤكل. حشيشة أو شجرة )واحلسك( حمركاً

ُمطَِّرٌق يِن  اخلدَّ َأسَفُع  هلا  َبُكَأْه��َوى  الشَّ له  ُينَصب  مل  الَقواِدِم  ِريَش 
)مطرق(  خد  تثنية  )اخلدين(  أسود  )أسفع(  صقر  القطاة  أي  )هلا(  سقط  )أهوى( 
مرتاكب )ريش( منصوب عىل التشبيه باملفعول به )القوادم( مجع قادمة )مل ينصب( يرفع 

أو يوضع )له الشبك( كالرشك وزناًا ومعناًى.
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َطّيبٌة  وْه��ي  منها  أرسُع  يشَء  ُكال  ِ وَت��رتَّ ُينِْجيها  سوف  بام  َنْفًسا 
)ال يشء أرسع منها وهي طيبة نفًسا( متييز حمول عن الفاعل، أي: طيبة نفسها )بام( 

تثق أنه )سوف ينجيها( من الطريان )وترتك( ال خُترج أقىص جرهيا.

قدُرمها األرض  وفوَق  السامء  َدَرُكُدوَن  وال  َف��وٌت  فال  ناَبى  الذُّ عند 
، أي: ارتفعا،  ا فعالاً )دون السامء وفوق األرض قدرمها( مبلغهام، أو »َرمَها« مفتوحاً
و»قد« حرف حتقيق )عند الذنابى( لغة يف الذَنب )فال فوت( له منها فييأس )وال درك( 

له هبا، أي: حلاق.

وَأْزَملٌة  صوٌت  هلا  َناَبى  الذُّ وَتتلُِكعند  ط��وًرا  َيخَطفها  يكاد 
)طوًرا(  يأخذها  )يكاد خيطفها(  اختالط صوت  وأزملة(  هلا صوت  الذنابى  )عند 

وقتاًا )وتتلك( يف طرياهنا، أي: جتتهد.

هلا  الُعاَلِم  َكفُّ  َهَوْت  ما  إذا  بَِتُكحتى  ِريشها  ِمن  ه  َكفِّ ويف  طارت 
ت )كف العالم( الُعقاب، وأصله بتشديد الالم، ويروى:  )حتى إذا ما هوت( امتدَّ
»الغالم«، أي: الوليد )هلا طارت ويف كفه من ريشها بتك( كعنب: ِقَطع، مجُع بتكة بالفتح 

والكرس.

فَأجلَأها ال��وادي  إىل  ت  اسَتمرَّ والَحنَُكثم  األظفاُر  َطِمع  وقد  منه 
األظفار  طمع  )وقد  منه  عصمها  منه(  فأجلأها  الوادي  )إىل  ذهبت  استمرت(  )ثم 

واحلنك( منه.

له  ِرش��اَء  ال  ب��امٍء  استغاثت  ُكحتى  ال��ُرَ حاَفاتِه  يف  األب��اطِ��ح  ِم��ن 
)حتى استغاثت( طلبت التخلص )بامء ال رشاء( حبل )له من األباطح( مجع أبطح، 
للمنبطح من األرض، أو مسيل واسع فيه ُدقاق احلىص )يف حافاته( نواحيه )الرك( طيور 

من طيور املاء، مجع ُبركة.
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َتنِسُجه  النَّْبت  بأصوِل  ٍل  ُحُبُكُمكلَّ مائه  لِضاِحي  َخِريق  ِريٌح 
شديدة  أو  باردة  خريق(  )ريح  ترضبه  تنسجه(  النبت  )بأصول  به  ر  مدوَّ )مكلل( 
حباك  أو  حبيكة،  مجع  طرائق،  )حبك(  للشمس  برز-  –أي:  ضحا  ما  مائه(  )لضاحي 

ككتاب.

َغيَطلٍة  َف��زُّ  ٍء  ب��َسْ استغاَث  الَحَشُككام  به  ُينَظر  فلم  الُعيوَن  خاَف 
ّرة )فز( ولد )غيطلة( بقرة وحش، من  )كام استغاث بسء( ما يكون يف الرضع قبل الدِّ
تسمية اليشء باسم جماوره ملجاورهتا الغيطل )خاف العيون( رؤية الناس فال تدعه يرشب 

ّرة يف الرضع، وأصله السكون وحرك للوزن. )فلم ينظر( ينتظر )به احلشك( اجتامع الدِّ

َمرَقبٍة  رأَس  وَأوَف  عنها  النُُّسُكف��َزلَّ  رأَسه  ى  َدمَّ الِعرْت  كَمنِصب 
)كمنصب(  مرتفع  مكان  مرقبة(  )رأس  قصد  وأوف(  )عنها  الصقر  تنحى  )فزل( 
النسك(  )رأسه  )دمى( خضب  )العرت( شاٌة يذبحوهنا للصنم يف رجب كالعترية  حجر 

بضمتني وكسفينة: الذبيحة أو مجعها.

ُكلَّهُم  يداء  الصَّ بني  سألَت  َأمتِسُكهاّل  كنُت  ِج��واٍر  َحبِل  ب��أيِّ 
)هال سألت بني الصيداء( بطناًا من بني أسد )كلهم بأي حبل( عهد )جوار( بالكرس 

والضم: جماورة:
ــــواُر ــٌد قـــعـــُره َج ــي ــع ــــاٌء ب ـــل ِجـــــواُرم ـــاورة ق ـــج ـــامل وك
ـــواُر  ـــارٍع ُج ـــوِت ض ـــع ص ؤاِبورف كالصُّ ــل  األص فيه  واهلمز 

أي: كام أنه فيه اهلمز )كنت أمتسك( آخذ.

َخَلٍق واِه��ٍن  بَحبٍل  َيقولوا  َهَلُكوافلن  أسبابه  يف  قوُمك  كان  لو 
كان  )لو  شديد  قوي  بل  باٍل،  )خلق(  ضعيف  )واهن(  عهد  بحبل(  يقولوا  )فلن 

قومك يف أسبابه( أي ذلك احلبل )هلكوا( كرضب ومنع.
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بِداهيٍة  منكم  ُأْرَم���َنْ  ال  ح��اِر  َملُِكيا  وال  َقبيل  ُسوقٌة  َيْلَقها  مل 

قبيل  سوقة  يلقها  )مل  عظيم  أمر  بداهية(  منكم  أرمن  )ال  ورقاء  بن  حار(ث   )يا 
وال ملك(.

وال  عيلَّ  َتعنُْف  وال  يساًرا  الَمِعُكف��ارُدد  الغادر  إن  بِعرِضك  َتْمَعك 

)عيل  ا  عنيفاً تكن  تعنف(  )وال  أخذه  كان  الذي  غالمه  )يساًرا(  ارجع   )فاردد( 
وال متعك( كتمنع: متطل )بعرضك( موضع املدح والذم منك )إن الغادر املعك( بسكون 

العني: املطل وبكرسها: الشديد املطل.

َعلِمُتهُم  ك��أق��واٍم  َتكوَنْن  هُنُِكواوال  إذا  حتى  عندهم  ما  َيْلُوون 

خصِمهُم  حقِّ  عن  نفوسهُم  َترُكواطابت  لِ�ام  وا  ف��ارَت��دُّ  ِّ ال��رشَّ خمافَة 

من  عليهم  عندهم(  )ما  يمطلون  )يلوون(  عرفتهم  علمتهم(  كأقوام  تكونن  )وال 
خمافة(  خصمهم  حق  عن  نفوسهم  )طابت  هجائهم  يف  بولغ  هنكوا(  إذا  )حتى  الديون 
خوف )الرش( بالفتح ويضم: ما يرغب عنه )فارتدوا( رجعوا )ل�(ـإعطاء )ما تركوا( ما 

منعوا.

َقسام ذا  اهلل  َلَعْمُر  ها  َمْن  َتنسلُِكَتَعلَّ أين  وانظر  لَذرعك  فاقُدر 

َخْطوك،  )لذرعك(  قدر  فاقدر(  قساًم  ذا  اهلل  )لعمر  للتنبيه  )ها(  اعلمن  )تعلمن( 
وأصله الذراع )وانظر( مثلث الظاء )أين تنسلك( تدخل، من سلوك الطريق.

َأَس��ٍد  بني  يف  بَجوٍّ  َحَللَت  َفَدُكلئن  بيننا  وحالت  َعمٍرو  دين  يف 

)لئن حللت( نزلت )بجو( واد بعينه )يف بني أسد يف دين( طاعة وسلطان )عمرو( 
ابن هند، طاٍغ معروف )وحالت بيننا فدك( قرية أو أرض.
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َق���َذٌع  َم��ن��طِ��ٌق  ِم��ن��ي  ال��َوَدُكليأتينََّك  الِقبطيَة  َدنَّ��س  كام  ب��اٍق 
أفواه  عىل  )باق(  الشتم  أقبح  ا:  كاً حمرَّ )قذع(  به  منطوق  قول  منطق(  مني  )ليأتينك 
الرجال )كام دنس( الثياب )القبطية( املنسوبة إىل القبط بالكرس أهل مرص ونيلها، ومنهم 

مارية القبطية )الودك( ما يتحلَّب من اللحم والشحم. 
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وقال:
َبَلُغوا  وقد  عني  َنوفٍل  بني  الَخَبُرَأبلِغ  جاءين  لّما  الَحِفيظَة  ِمني 

ُت��ن��اظِ��ُره  ال  ي��س��اًرا  َأَم��ُرواال��ق��ائ��لِ��ن  إذ  األمر  يف  لَسيِِّدهم  ا  ِغشاًّ

َغوائُله ُتخَشى  ال  َورق��اَء  ابَن  ُتنتَظُرإّن  احل��رب  يف  وقائُعه  لكْن 

له التَّليُد  واملجُد  ورق��اَء  ابُن  َكُثُروالوال  وال  وا  َع��زُّ فام  قلياًل  كانوا 

َم��آث��ُره  َتستِعُرامل��ج��ُد يف غ��ريه��م ل��وال  واحل��رُب  َنْفَسه  وص��ُره 

ُتصيَبهُم أن  َأوىَل  ُث��م  هلم  َت��َذُرَأوىَل  وال  ُتبِقي  ال  َب��واِق��ُر  ِمني 

هبم الَمطِيِّ  ُرك��ب��اُن  َل  ُيعلَّ َتشتِهُروأن  َش��ن��ع��اَء  ق��اف��ي��ٍة  ب��ُك��لِّ 

                    

َبَلُغوا  وقد  عني  َنوفٍل  بني  الَخَبُرَأبلِغ  جاءين  لّما  الَحِفيظَة  ِمني 
)أبلغ بني نوفل عني وقد بلغوا مني احلفيظة( الغضب )ملا جاءين اخلر( وكانوا أمروا 

احلارث بقتل يساٍر غالِم زهري.

ُت��ن��اظِ��ُره  ال  ي��س��اًرا  َأَم��ُرواال��ق��ائ��لِ��ن  إذ  األمر  يف  لَسيِِّدهم  ا  ِغشاًّ
ا( خديعة )لسيدهم  )القائلن يساًرا ال تناظره( تؤخره، فهو نفي بمعنى النهي )غشاًّ

يف األمر( بقتل يسار )إذ أمروا( به.

َغوائُله ُتخَشى  ال  َورق��اَء  ابَن  ُتنتَظُرإّن  احل��رب  يف  وقائُعه  لكْن 
)إن( احلارث )ابن ورقاء ال تشى غوائله( مهلكاته )لكن وقائعه( فعالته )يف احلرب 

تنتظر(.
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له التَّليُد  واملجُد  ورق��اَء  ابُن  َكُثُروالوال  وال  وا  َع��زُّ فام  قلياًل  كانوا 
)لوال ابن ورقاء واملجد التليد( القديم )له كانوا قلياًل فام عزوا( َغلبوا )وال كثروا( 

ضد قّلوا.

َم��آث��ُره  َتستِعُرامل��ج��ُد يف غ��ريه��م ل��وال  واحل��رُب  َنْفَسه  وص��ُره 
الكريمة  األفعال  من  وينقل  ُيتخذ  ملا  مأثرة،  مجع  مآثره(  لوال  غريهم  يف  )املجد 

)وصره( حبسه )نفسه( عىل ما تكره )واحلرب تستعر( تشتّد وتّتقد.

ُتصيَبهُم أن  َأوىَل  ُث��م  هلم  َت��َذُرَأوىَل  وال  ُتبِقي  ال  َب��واِق��ُر  ِمني 
َتْبَقُر  ومصيبات  دواٍه  بواقر(  مني  تصيبهم  أن  أوىل  )ثم  هتديد  كلمة  هلم(  )أوىل 

أعراضهم، ِمن َبَقَر بطنه، كالفاقرة ِمن َفَقَر ظهره )ال تبقي وال تذر( ترتك.

هبم الَمطِيِّ  ُرك��ب��اُن  َل  ُيعلَّ َتشتِهُروأن  َش��ن��ع��اَء  ق��اف��ي��ٍة  ب��ُك��لِّ 
)هبم بكل قافية(  )املطي( اسم جنس مطية  )ركبان( مجع راكب  )وأن يعلل( ُيلَهى 

قصيدة )شنعاء( قبيحة الشتم )تشتهر( بالرش.
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وقال:
ُكلَّهُم الصيداء  َبنِي  لديك  مغلوِلَأبلِغ  غ��رَي  أت��ان��ا  ي��س��اًرا  أّن 

كَرٍم ذي  عند  ولكْن  ُمهاًنا  جمهوِلوال  غ��رِي  ويفٍّ  ِح��ب��اِل  ويف 

ُمّتئٌد وْهو  وَيسُمو  اجلزيل  جراجة ال�ُجوِلُيعطِي  باخليل والقوُم يف الرَّ

ُعلِموا  قد  ورقاَء  ِمن  أبابيِلوبالفوارِس  ُج��ْرٍد  عى  ِص��دٍق  ُفرساَن 

َحالئُبهم ثاَبْت  إذ  املوت  َحومة  ِميِليف  وال  ُع���ْزٍل  وال  ُمْقِرفن  ال 

َرَهٍج ومن  َغياباٍت  من  ساطٍع  َمنخوِليف  ْب  ال��رتُّ ُدق��اق  من  وِعْثرَيٍ 

َسَلَفت  هلم  وأي��اٍم  َزب��ٍد  بتنكيِلأصحاب  عنه  َأعَذُبوا  حاَرُبوا  َمن 

وُمنتَف�ٌذ  َأم�ٌن  فل�ه  ص��اَلُح�وا  وَع��ق��ُد أه��ِل وف��اٍء غ��رِي خم��ذوِلأو 

                    

ُكلَّهُم الصيداء  َبنِي  لديك  مغلوِلَأبلِغ  غ��رَي  أت��ان��ا  ي��س��اًرا  أّن 
)مغلول( جمعول فيه ُغّل، أي: قيُد حديد.

كَرٍم ذي  عند  ولكْن  ُمهاًنا  جمهوِلوال  غ��رِي  ويفٍّ  ِح��ب��اِل  ويف 
ا به )ولكن عند ذي كرم( ُجوٍد ورفعة )ويف حبال( عهود رجل  )وال مهاًنا( مستَخفًّ

)ويف( هبا )غري جمهول( ضد معلوم.

ُمّتئٌد وْهو  وَيسُمو  اجلزيل  جراجة ال�ُجوِلُيعطِي  باخليل والقوُم يف الرَّ
التَُّؤدة  من  مرتفق،  متئد(  )وهو  يرتفع  )ويسمو(  الكثري  )اجلزيل(  العطاء  )يعطي( 
رجرجةاً  هلا  تسمع  التي  الكثرية  )الرجراجة(  اخليل  يف(  والقوم  )باخليل  الرفق  وهي 

وزعزعة )اجلول( الكثرية اجلائلة يف كل ناحية، مجع جائل.
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ُعلِموا  قد  ورقاَء  ِمن  أبابيِلوبالفوارِس  ُج��ْرٍد  عى  ِص��دٍق  ُفرساَن 
صدق(  فرسان  علموا  قد  ورقاء  )من  الفرس  لراكب  فارس،  مجع  )وبالفوارس( 
ثبات يف احلرب )عى( خيل )جرد( قصرية الشعر، مجع أجرد وجرداء )أبابيل( مجاعات 

تأيت من كل وجه.

َحالئُبهم ثاَبْت  إذ  املوت  َحومة  ِميِليف  وال  ُع���ْزٍل  وال  ُمْقِرفن  ال 
)يف حومة املوت( معظمه، أصلها من حام يوم إذا ثاب )إذ ثابت( رجعت )حالئبهم 
)وال ميل( مجع أميل،  )وال عزل( مجع أعزل، ملن ال سالح معه  لئام اآلباء  ال مقرفن( 

للذي ال يثبت عىل الرسج أو ال سيف معه.

َرَهٍج ومن  َغياباٍت  من  ساطٍع  َمنخوِليف  ْب  ال��رتُّ ُدق��اق  من  وِعْثرَيٍ 
)يف ساطع( مرتفع )من غيابات( الغيابات والغيايات: الغبارات، مجع غياية وغيابة، 
القيامة كأهنام غاممتان أوغيايتان  البقرة وآل عمران يوم  وملا أظل، ويف احلديث: »جتيء 
)الرتب(  رقيق  دقاق(  )من  غبار  )وعثري(  غبار  رهج(  )ومن  صاحبهام«  عن  حتاّجان 

الرتاب )منخول( مصفى.

َسَلَفت  هلم  وأي��اٍم  َزب��ٍد  بتنكيِلأصحاب  عنه  َأعَذُبوا  حاَرُبوا  َمن 
)أصحاب زبد( عطاء وتفضل، أو »زيد« هو زيد اخليل الطائي، رجل وفد عىل النبي 
H، وسامه زيد اخلري )وأيام هلم سلفت( مضت )من حاربوا( قاتلوا )أعذبوا( 

رجعوا )عنه بتنكيل( بتعذيب.

وُمنتَفٌذ  َأم��ٌن  فله  صاَلُحوا  وَع��ق��ُد أه��ِل وف��اٍء غ��رِي خم��ذوِلأو 
)أو صاحلوا فله أمن( ضد خوف، كأمان )ومنتفذ وعقد أهل وفاء( ضد جور )غري 

خمذول( خمدوع.
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وقال:
الِقَدُم َيعُفها  مل  التي  بالديار  َي��ُمِقف  وال��دِّ األرواُح  ه��ا  وَغ��ريَّ َب��ى 

وال  األَنِيُس  َبعدي  ها  َغريَّ الداُر  َصَمُمال  حاجٍة  ذا  َكلََّمت  لو  بالدار 

ماثلٌة  بالَغْمَرين  ألس���امَء  َأَرُمداٌر  أهلها  ِمن  هبا  ليس  كالوحي 

ُمْقويٍة غ��رَي  حديًثا  أراه��ا  فالَهَدُموق��د  الَجْفِر  فوادي  منها  الّس 

وال الِغامر  وادي  إىل  ُلكاُن  َرِهُمفال  وال  َفيد  وال  َسلمى  شقيُّ 

بَأيُمنِهم  بِرٌك  َقرَقرى  هبم  ِخَيُمَشطَّت  أيساِرهم  وعن  والعالياُت 

ُدوهن��ُم ح��اَل  فلام  ِفِن  السَّ فالَكَرُمَع��وَم  فالِعْتكاُن  الُقَرّياِت  َفنُْد 

هِبم لِيُل  السَّ ساَل  وقد  عينِي  وَع����ْرٌة م��ا ه��ُم ل��و أهن��م َأَم���ُمكأّن 

َقلٌِق  لؤلؤ  أو  َب��ْك��رٍة  عى  النُُّظُمَغ��ْرٌب  َرّباتِه  به  خان  لك  السِّ يف 

وقد القريَتن  باِب  يوَم  هبم  واللُُّجُمعهدي  بالُفرسان  الَهمالِيُج  زاَل 

َيامنيًة  داًرا  بعدنا  َظَلُمفاسَتبدَلت  داِرها  فأدنى  الَخريَف  َترعى 

وَل�  كان  حيث  َمُلوٌم  البخيل  َه��ِرُمإّن  ِع��اّلت��ه  ع��ى  اجل���واد  �كّن 

نائَلُه  ُيعطِيك  ال��ذي  اجل��واُد  فَيظَّلُِمهو  أحياًنا  وُيظَلم  ع��ف��ًوا 

مسألٍة  ي���وَم  خليٌل  أت���اه  َح��ِرُموإن  وال  م��ايل  غائٌب  ال  يقول 

َدواب��ُره��ا منكوًبا  اخليِل  ِهُمالقائُد  الزَّ الزاِهُق  ومنها  نُوُن  الشَّ منها 

َجواِشنُها مرفوٌع  فْهي  ُعولَِيت  ِزَي��ُمقد  حلُمها  ُع���وٍج  ق��وائ��َم  ع��ى 

َمنِزلٍة  ك��ّل  يف  أف��الءه��ا  َخُمَت��ن��بِ��ُذ  والرَّ الِعقباُن  أعُينَها  َتنتِخ 

ُيتبُِعها  األع��ن��اِق  يف  َتَتلَُّع  َضَجُمفْهي  أشداقها  يف  األَِج��ّرة  َخْلُج 
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فائرٍة  غ��رِي  َربِ���ذات  عى  الَخَدُمَتخطو  أرساغها  يف  وُتعَقُد  ُتحَذى 

ال� ُمنِشزَة  امليش  يف  ُقُطًفا  َأبدَأت  واألََك��ُمقد  الِحّزان  َتنكبها  �أكتاِف 

َخالئُقه  َسْمٌح  ماجٌد  هبا  فاحَتَزُمواهَي��ِوي  القوُم  َأناَخ  ما  إذا  حتى 
ت ُصدوًدا عن األَشوال واشرَتَفت  اجِل��َذُمَصدَّ أعناِقها  يف  َتَقلقُل  ُقْباًل 

عى جاَج  الزِّ ُيصُغون  فريَقن  َشَمُمكانوا  َأكتافها  يف  الَكواِهل  ُقْعِس 

ُعّدَتم امل���اِذيَّ  َت��رى  إَِرُموآَخ��ِري��ن  َأورَث��ت  ما  أو  داود  َنسِج  ِمن 

ال َينُكصون إذا ما اسُتلِحموا ومَحُواُهم َيرضبون َحبِيَك الَبيض إذ َلِحُقوا

وقد الرئيس  أمَر  ُفرساهُنم  الُحُزُمَينُظر  َأثباجها  عى  وَج  ال��سُّ َشدَّ 

بَأْسُؤِقهم  َمْرًيا  ساعًة  النََّعُمَيْمُروهنا  للغارة  َب��دا  ما  إذا  حتى 

هُنَ��ًزا  كلُّها  وكانت  جيًعا  وا  واجِل��َذُمَش��دُّ األَرس��اُن  ِدّراِت��ا  َتْحُشُك 

َك��َرِم  ل��ذي  أق���واٍم  إّم��َة  َعِدُمواَينِزْعن  إذ  العافَِن  عى  َيفيُض  َبحٍر 

َب��ِرٍم فاحٍش  ال  إىل  ت��آوى  َغنُِمواحتى  أصحاُبه  إذا  شحيٍح  وال 

بينُهُم  الَقْسَم  ي  ُيسوِّ ُثم  َهِشُمَيقِسم  وال  هاٍر  ال  احُلْكم  ُمعتِدُل 

��َده  ��َل��ه ف���وَق أق���واٍم وَم��جَّ َكُرُمواَف��ضَّ وإن  جاُدوا  وإن  َينالوا  مل  ما 

وَصب�ْ  امُلُلوك  وإصهاُر  اجِلياد  َسئُمواَقوُد  هبا  كانوا  لو  َمواطَن  يف  �ٌر 

َحَسٍب  َذِوي  أق��واٍم  إّم��َة  َ أح��ي��اًن��ا ل��ه ال��طُّ��َع��ُمَينِزع  مم��ا َت��ي��سَّ

وَيعِصُمه  التَّقوى  رَضيبُته  ِحُموَم��ن  والرَّ اهللُ  الَعَثرات  ِء  َسِّ ِمن 

َته  مِهّ َيغتال  ال  المجِد  ُث  َس��َأُمُم���ورَّ وال  َعْجٌز  ال  ياسة  الرِّ عن 

مشهُده  خُيِزيك  ال  الُبَهُمكالِهنُدوانّي  ما ُترَضب  إذا  يوف  السُّ َوْسَط 
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الِقَدُم َيعُفها  مل  التي  بالديار  َي��ُمِقف  وال��دِّ األرواُح  ه��ا  وَغ��ريَّ َب��ى 
)وغريها  ها  غريَّ )بى(  عهدها  تقاُدم  )القدم(  يدرسها  يعفها(  مل  التي  بالديار  )قف 

األرواح( مجع ريح )والديم( مجع ديمة، للمطر الدائم.

وال  األَنِيُس  َبعدي  ها  َغريَّ الداُر  َصَمُمال  حاجٍة  ذا  َكلََّمت  لو  بالدار 
ذا(  لو كلمت  بالدار  )وال  األنيس( خالف اجلن واملالئكة  بعدي  الدار غريها  )ال 

صاحب )حاجة صمم( طرش.

ماثلٌة  بالَغْمَرين  ألس���امَء  َأَرُمداٌر  أهلها  ِمن  هبا  ليس  كالوحي 
)دار ألسامء بالغمرين( تثنية غمر بالفتح ملوضع وآخر ضمه إليه )ماثلة( املاثل املرتفع 

والالصق، ضّد )كالوحي( الكتابة )ليس هبا من أهلها أرم( كجبل وكتف وأمري: أَحد.

ُمْقويٍة غ��رَي  حديًثا  أراه��ا  فالَهَدُموق��د  الَجْفِر  فوادي  منها  الّس 
)وقد أراها حديًثا( قريباًا )غري مقوية( خالية )الس( بدل من الضمري )منها فوادي 

اجلفر فاهلدم( حمركا مواضع.

وال الِغامر  وادي  إىل  ُلكاُن  َرِهُمفال  وال  َفيد  وال  َسلمى  شقيُّ 
أحد  سلمى(  شقي  )وال  ككتاب  الغامر(  وادي  )إىل  موضع  كغراب:  لكان(  )فال 

جبيل طيء واآلخر أجأ )وال فيد( موضع )وال رهم( موضع.

بَأيُمنِهم  بِرٌك  َقرَقرى  هبم  ِخَيُمَشطَّت  أيساِرهم  وعن  والعالياُت 
)شطت( بعدت )هبم قرقرى( موضع، أي: رحلوا إليها )برك( بالكرس: موضع باليمن:

ــة اإلبـــل وصـــدر َبـــْرُك  ــاع ـــْرُك مج ــامد مــوضــع وبِ ــِغ ــــْرُك ال َب
ــــْرُك ــْن ُب ــك ـــر بــالــيــمــن ل ـــاِبآخ ــك واحـــد األرط ــِري ــع َب مج
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)والعاليات(  أيامهنم  عىل  ظعنهم  عند  جعلوه  أي:  الشامل،  ضد  يمني  مجع  )بأيمنهم( 
موضع )وعن أيسارهم( ضد أيمنهم )خيم( موضع أو جبل.

ُدوهن��ُم ح��اَل  فلام  ِفِن  السَّ فالَكَرُمَع��وَم  فالِعْتكاُن  الُقَرّياِت  َفنُْد 
تعوم )عوم السفن( اسم جنس سفينة، ملا ُيعرب به البحر )فلام حال دوهنم فند( رأس 

اجلبل )القريات( مواضع )فالعتكان( موضع )فالكرم( موضع.

هِبم لِيُل  السَّ ساَل  وقد  عينِي  وَع����ْرٌة م��ا ه��ُم ل��و أهن��م َأَم���ُمكأّن 
ِليل كأمري واد بعينه )وعرة(  )كأن عيني وقد سال السليل هبم( أي ساروا معه، والسَّ
دمعة )ما( زائدة )هم( أي هم عربة، أي: سبب فيها )لو أهنم أمم( قريب، فلو للتمني أو 

رشطية، واجلواب حمذوف، أي: ألتيتهم:
َأَمـــْم  ــل  ق والــقــريــب  ـــْمولليسري  ــــة إَم ـــع إّم ــد ومج ــص ــق وَم
ـــْم  ُأَم ُأّمــــة  ـــُع  ومج نعمة  ــاِبأْي  ــب ـــذا ال ــت هب ــدَم ــق ـــد ت وق

َقلٌِق  لؤلٌؤ  أو  َبْكرٍة  عى  النُُّظُمَغ��ْرٌب  َرّباتِه  به  خان  لك  السِّ يف 
)غرب( دلو عظيمة، خرب كأّن )عى بكرة( بالفتح: َفتّية من اإلبل )أو لؤلؤ قلق( غري 
)النظم( مجع نظام، خليط  )يف السلك خان به رباته( صواحباته  مستقر إذا انقطع خيطه 

القالدة.

وقد القريَتن  باِب  يوَم  هبم  واللُُّجُمعهدي  بالُفرسان  الَهمالِيُج  زاَل 
)عهدي( لقائي )هبم يوم باب القريتن( موضع يف طريق مكة، فيه قرية ذات أبواب 
كانت لطسم وجديس من العرب البائرة )وقد زال اهلامليج( مجع مهالج، للفرس احلسن 
السري )بالفرسان( مجع فارس، لراكب اخليل )واللجم( مجع جلام ككتاب، ملا جيعل يف فم 

الفرس.
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َيامنيًة  داًرا  بعدنا  َظَلُمفاسَتبدَلت  داِرها  فأدنى  الَخريَف  َترعى 
اليمن، وكلُّ ما حاذاه فهو يامن  )بعدنا دارا يامنية( يف ناحية  َضت  )فاستبدلت( عوَّ
)دارها  أقرب  )فأدنى(  والشتاء  القيظ  بني  أشهر  ثالثة  )اخلريف( كأمري:  تأكل  )ترعى( 

ا: موضع، وكعنب: واد. كاً ظلم( حمرَّ

وَل�  كان  حيث  َمُلوٌم  البخيل  َه��ِرُمإّن  ِع��اّلت��ه  ع��ى  اجل���واد  �كّن 
)إن البخيل( مانع السائل ما فضل )ملوم حيث كان ولكن اجلواد( السخي )عى( 

مع )عالته( مجع علة: ما به من فقر )هرم(.

نائَلُه  ُيعطِيك  ال��ذي  اجل��واُد  فَيظَّلُِمهو  أحياًنا  وُيظَلم  ع��ف��ًوا 
)هو اجلواد الذي يعطيك نائله( عطاءه )عفًوا( سهالاً بال مطل وال تعب )ويظلم( 
ُيطَلب يف غري موضع طلب وال وقته، وأصل الظلم وضع اليشء يف غري موضعه )أحياًنا 

فيظلم( يتحمل الظلم.

مسألٍة  ي���وَم  خليٌل  أت���اه  َح��ِرُموإن  وال  م��ايل  غائٌب  ال  يقول 
)وإن أتاه خليل( صاحب، أوفقري؛ فهو فعيل من اخلَّلة للفقر، اختّل: افتقر )يوم مسألة 

ا. يقول ال غائب مايل( مملوكي )وال حرم( بكرس الراء: مانع، صفة أو فتحها مصدراً

َدواب��ُره��ا منكوًبا  اخليِل  ِهُمالقائُد  الزَّ الزاِهُق  ومنها  نُوُن  الشَّ منها 
)ومنها  واهلزال  السمن  بنَي  كصبور:  الشنون(  منها  دوابرها  منكوًبا  اخليل  )القائد 

الزاهق( السمني أو اليابس املخ )الزهم( الكثري الشحم وهو أسمن الزاهق.

َجواِشنُها مرفوٌع  فْهي  ُعولَِيت  ِزَي��ُمقد  حلُمها  ُع���وٍج  ق��وائ��َم  ع��ى 
)قد عوليت( ُخلَقت مرتفعة طواالاً )فهي مرفوع جواشنها( صدورها، مجع َجْوَشن 
)عى قوائم عوج( مجع قائمة وعوجاء، وذلك أرسع هلا )حلمها زيم( متفرق عن رؤوس 

العظام.
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َمنِزلٍة  ك��ّل  يف  أف��الءه��ا  َخُمَت��ن��بِ��ُذ  والرَّ الِعقباُن  أعُينَها  َتنتِخ 
نزول  منزلة( موضع  كل  )يف  فلو  مجع  أوالدها،  )أفالءها(  تلقي  كترضب:  )تنبذ( 
)تنتخ( كترضب: تنزع )أعينها العقبان( مجع عقاب )والرخم( اسم جنس رمخة، لرضب 

من الطري.

ُيتبُِعها  األع��ن��اِق  يف  َتَتلَُّع  َضَجُمفْهي  أشداقها  يف  األَِج��ّرة  َخْلُج 
جذب  )خلج(  تابعة  ها  يصريِّ )يتبعها(  عنق  مجع  األعناق(  )يف  ترتفع  تتلع(  )فهي 
ا:  كاً )األجرة( حبال من أدم، مجع جرير )يف أشداقها( مجع ِشدق، جلانب الفم )ضجم( حمرَّ

َمَيل.

فائرٍة  غ��رِي  َربِ���ذات  عى  الَخَدُمَتخطو  أرساغها  يف  وُتعَقُد  ُتحَذى 
)تطو( ُترسع )عى( قوائم )ربذات( رسيعات )غري فائرة( منتفخة، من فار الِعْرق 
إذا انتفخ )تذى( تنعل، كام تنعل اإلبل )وتعقد يف أرساغها( مجع رسغ )اخلدم( سيور 

تشد هبا نعال اإلبل كاخلالخل، اسم جنس خدمة.

ال� ُمنِشزَة  امليش  يف  ُقُطًفا  َأبدَأت  واألََك��ُمقد  الِحّزان  َتنكبها  �أكتاِف 
)قد أبدأت( سارت أول خروجها )قطًفا( مجع قطوف للذي ينفض يديه يف جريه 
فيقارب خطوه )يف امليش منشزة( مرتفعة )األكتاف( مجع كتف )تنكبها احلزان( مجع حزيز 

للمكان الغليظ )واألكم( اسم جنس أكمة ملا ارتفع من األرض.

َخالئُقه  َسْمٌح  ماجٌد  هبا  فاحَتَزُمواهَي��ِوي  القوُم  َأناَخ  ما  إذا  حتى 

ت ُصدوًدا عن األَشوال واشرَتَفت  اجِل��َذُمَصدَّ أعناِقها  يف  َتَقلقُل  ُقْباًل 
)خالئقه( طبائعه،  )سمح( كسهل وزناًا ومعناًى  )ماجد( رشيف  )هيوي هبا( رجل 
مجع خليقة )حتى إذا ما أناخ( أبرك للقتال )القوم فاحتزموا( شدوا أوساطهم )صدت( 
ا )عن األشوال( بقايا املاء يف القرب، مجع َشْول )واشرتفت(  أعرضت )صدوًدا( إعراضاً
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)قباًل( مجع أقبل وقبالء، للذي ينظر بُمْقِدم عينه )تقلقل(  رفعت رؤوسها وشخوصها 
تضطرب )يف أعناقها اجلذم( قطع من جلود كالسياط، مجع جذمة بالكرس.

عى جاَج  الزِّ ُيصُغون  فريَقن  َشَمُمكانوا  َأكتافها  يف  الَكواِهل  ُقْعِس 
يف  حلديدة  ُزّج،  مجع  )الزجاج(  ُيميلون  )يصغون(  ا  فريقاً طائفتني،  فريقن(  )كانوا 
م الرمح )عى( خيل )قعس( مجع أقعس لألحدب )الكواهل( الظهور، مجع كاهل  مقدَّ

)يف أكتافها شمم( ارتفاع.

ُعّدَتم امل���اِذيَّ  َت��رى  إَِرُموآَخ��ِري��ن  َأورَث��ت  ما  أو  داود  َنسِج  ِمن 
عمل  نسج(  )من  بهم  تأهُّ )عدتم(  اللينة  الدروع  املاذي(  ترى  )آخرين  فريقا  )و( 
ورسد )داود( O )أو ما أورثت إرم( كعنب وسحاب، أمة قديمة كانت تسكن 

مدينة من أعظم مدن اليمن.

ال َينُكصون إذا ما اسُتلِحموا ومَحُواُهم َيرضبون َحبِيَك الَبيض إذ َلِحُقوا
)إذ(  )البيض( اسم جنس بيضة للمغفر  )هم يرضبون حبيك( طرائق مجع حبيكة 
حني )حلقوا( َأدركوا )ال ينكصون( يرجعون منهزمني )إذا ما استلحموا( ُأدركوا ولوبسوا 

)ومحوا( اشتّد غضبهم.

وقد الرئيس  أمَر  ُفرساهُنم  الُحُزُمَينُظر  َأثباجها  عى  وَج  ال��سُّ َشدَّ 
)ينظر( ينتظر )فرساهنم أمر الرئيس( السيد، كالرأس )وقد شد السوج عى أثباجها( 

أوساطها، مجع َثَبج )احلزم( مجع حزام ملا يشد به الوسط.

بَأْسُؤِقهم  َمْرًيا  ساعًة  النََّعُمَيْمُروهنا  للغارة  َب��دا  ما  إذا  حتى 
ليدّر  الرضع  مسح  أصله  مرًيا(  )ساعة  جرهيا  ويستخرجون  يركوهنا  )يمروهنا( 
)بأسؤقهم( مجع ساق ملا بني الركبة والقدم )حتى إذا ما بدا( ظهر )للغارة( الدفعة لقصد 

االستئصال برسعة )النعم( اإلبل.
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هُنَ��ًزا  كلُّها  وكانت  جيًعا  وا  واجِل��َذُمَش��دُّ األَرس��اُن  ِدّراِت��ا  َتْحُشُك 
)شدوا( محلوا وأغاروا )جيًعا وكانت كلها هنًزا( غنائم، مجع هُنزة:

ــــَزْه  ــــوض هَنْ ـــع وهُن ــَزْهأخـــذ ودف ــْه ــنِّ ــم ال ــّرة ث ــامل اْخــُصــصــه ب
ــــا الـــنُّـــْهـــَزْه  ــه وأم ــن ــٍة م ــئ ــي استصعاِبهل بــال  مغنوٍم  فــكــلُّ 

)تشك( كتنرص: تستخرج )دراتا( دفعات جرهيا، مجع ِدّرة )األرسان( قطع من جلود 
ا )واجلذم( السياط، مجع جذمة بالكرس. كاً ُيَشّد هبا، مجع َرَسن حمرَّ

َك��َرِم  ل��ذي  أق���واٍم  إّم��َة  َعِدُمواَينِزْعن  إذ  العافَِن  عى  َيفيُض  َبحٍر 
)ينزعن إمة( نعمة )أقوام لذي كرم( جود ورشف )بحر( ماء كثري )يفيض( يصب 

)عى العافن( الطالبني للرزق، مجع عاف )إذ عدموا( كفرح: افتقروا.

َب��ِرٍم فاحٍش  ال  إىل  ت��آوى  َغنُِمواحتى  أصحاُبه  إذا  شحيٍح  وال 
ا  )حتى تآوى( ترجع النعم والغنائم )إىل( رجل كريم )ال فاحش( بخيل )برم( حمركاً

غري داخل يف امليرس لبخله )وال شحيح( بخيل )إذا أصحابه غنموا( أصابوا الغنائم.

بينُهُم  الَقْسَم  ي  ُيسوِّ ُثم  َهِشُمَيقِسم  وال  هاٍر  ال  احُلْكم  ُمعتِدُل 
رجل  أصحابه،  أي:  )بينهم(  بالفتح  )القسم(  يعدل  يسوي(  )ثم  الغنائم  )يقسم( 

)معتدل احلكم ال هار( ضعيف )وال هشم( رسيع االنكسار.

��َده  ��َل��ه ف���وَق أق���واٍم وَم��جَّ َكُرُمواَف��ضَّ وإن  جاُدوا  وإن  َينالوا  مل  ما 
)فضله فوق أقوام وجمده( رشفه )ما( فاعل )مل ينالوا( يدركوا )وإن جادوا وإن كرموا(.

وَصب�ْ  امُلُلوك  وإصهاُر  اجِلياد  َسئُمواَقوُد  هبا  كانوا  لو  َمواطَن  يف  �ٌر 
)قود( ضد َسوق، بيان لـ»ما« )اجلياد( مجع جّيد وجواد، للكريم من اخليل )وإصهار( 
مصاهرة، يقال: صاهر من آل فالن وأصهر إليهم )امللوك( السالطني مجع ملك )وصر( 

حبس النفس عىل ما تكره )يف مواطن( مجع موطن )لو كانوا هبا سئموا( ملُّوا.
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َحَسٍب  َذِوي  أق��واٍم  إّم��َة  َ أح��ي��اًن��ا ل��ه ال��طُّ��َع��ُمَينِزع  مم��ا َت��ي��سَّ
الطعم(  )له  ا  أوقاتاً )أحياًنا(  هتيأ  تيس(  مما  حسب  ذوي  )أقوام  نعمة  إمة(  )ينزع 

الغنائم، مجع طعمة.

وَيعِصُمه  التَّقوى  رَضيبُته  ِحُموَم��ن  والرَّ اهللُ  الَعَثرات  ِء  َسِّ ِمن 
)ومن رضيبته( طبيعته )التقوى ويعصمه( يفظه ويمنعه )من سء( قبيح )العثرات( 

الزالت )اهلل والرحم( ككتف وإبل: القرابة.

َته  مِهّ َيغتال  ال  المجِد  ُث  َس��َأُمُم���ورَّ وال  َعْجٌز  ال  ياسة  الرِّ عن 
)مورث( مملك عن آبائه )املجد( الرشف )ال يغتال( يقتل وهيلك )مهته( يشء: 

وُكـــرِسْ بفتح  ــا  اهل دون  ــّم  ــَه ــرِصْال ـــرٍس ُق ــىل َك ــاء ع ــاهل ـــو ب وُه
ا: ملل. كاً )عن الرياسة( رشف القدر )ال عجز وال سأم( حمرَّ

مشهُده  خُيِزيك  ال  الُبَهُمكالِهنُدوانّي  ما ُترَضب  إذا  يوف  السُّ َوْسَط 
بالضم:  خيزيك(  )ال  قياس  غري  عىل  اهلند  إىل  املنسوب  )اهلندواين(  )ك�(ـالسيف 
مجع  كرصد  البهم(  ترضب  ما  إذا  )السيوف  بني  )وسط(  حضوره  )مشهده(  يفضحك 

هبمة بالضم، للجيش والشجاع الذي ال يدرى من أين يؤتى النبهامه.
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وقال ميدح هرم بن سنان:
َأْق��َوي��َن ُم��ذ ِح��َج��ٍج وُم��ذ َدْه��ِرلِ��َم��ن ال��دي��اُر ب��ُق��نّ��ِة ال��َح��ْج��ِر

ه��ا  َ والَقْطِرَل��ِع��ب ال���زم���اُن هب��ا وَغ��ريَّ ال��ُم��وِر  َس��وايف  َب��ع��ِدي 

ِمن  النَّحائِت  بُمندفِع  ْدِرَق��ْف��ًرا  والسِّ الضاِل  ُأوالِت  َضْفَوى 

َه���ِرٍم  يف  ال��ق��وَل  وَع���دِّ  ذا  ال�َحرْضَِدْع  وس��يِّ��ِد  ال��ُب��داِة  خ��رِي 

َبني  رَساُة  َع��لِ��َم��ت  ق��د  واألَْصِت���اهللِ  الَحْبس  ع��اَم  ُذب��ي��اَن 

إذا  اجِل��ي��اع  ُم��ع��رَتك  نِ��ع��َم  الَخْمِرأْن  وس��ابِ��ُئ  السفري  َخ��بَّ 

إذا  أن��َت  ْرع  ال���دِّ َح��ْش��ُو  ْع��ِرولنِعَم  ُدع��َي��ت َن���زاِل وُل���جَّ يف ال��ذُّ

ال�  ُمحافظِة  عى  مار  الذِّ ��ْدِرحامي  ���ُج��ىَّ َأم���ِن ُم��غ��يَّ��ِب ال��صَّ

إذا  ي��ِك  ِ ال��رضَّ امَل��وىل  عى  ْه��ِرَح��ِدٌب  ال��دَّ َن��وائ��ُب  عليه  ن��اَب��ت 

ال�  يف  ُيحَمد  ال��نِّ��ريان  ��ق  ��ِن ال��ِق��ْدِروُم��رهَّ ������َلْواِء غ��رُي ُم��ل��عَّ

ِمن  األَك����اِرَم  ��ى  َوقَّ ما  ُح���وٍب ُت��َس��بُّ ب��ه وِم���ن َغ���ْدِروَيِقيك 

إىل  ب����رزَت  ب��ه  َب����رزَت  الُخْبِروإذا  ط��يِّ��ِب  الَخلِيقة  ض��ايِف 

ُم��ع��رِتٍف للَمجد  ٍف  ْك��ِرُم���ت���صِّ ل��ل��ن��ائ��ب��اِت َي�����راُح ل��ل��ذِّ

إذا  اجلميِع  ع��ى  َي��ُح��ّث  َك���ِرَه ال��ظَّ��نُ��وُن َج��وام��َع األَْم���ِرَج��ْل��ٍد 

وبع�  َخلقَت  ما  َت��ْف��ِري  َيْفِريفَلنَت  ال  ُثم  َيْخُلق  القوِم  �ُض 

ال�  َتتَِّجه  ح��َن  َأش��َج��ُع  َأْج���ِروألن��َت  أيب  ل��ي��ٍث  ِم��ن  ���أب��ط��اُل 

َحدي�  الساعَديِن  ُع��راِض  ُغْثِرَوْرٍد  رَضاغ���ٍم  ب��َن  ال��ن��اِب  ���ِد 

َت��ن��َف��كُّ َأج���ِري���ِه ع��ى ُذْخ���ِرَي��ص��ط��اد ُأح����داَن ال��رج��اِل فام 
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وما  الفاحشاِت  ُدوَن  ��رْتُ  ِس��رْتِوال��سِّ ِم��ن  اخل��ري  ُدوَن  َي��ل��ق��اك 

وما علمُت  ب��ام  عليك  ْك��ِرُأث��نِ��ي  وال��ذِّ النََّجداِت  يف  َأسلفَت 

َب��رَشٍ  ِس��وى  يشٍء  ِم��ن  كنَت  ال��َب��ْدِرلو  ليلَة  َر  ال��ُم��ن��وِّ ك��ن��َت 

                    

َأْق��َوي��َن ُم��ذ ِح��َج��ٍج وُم��ذ َدْه��ِرلِ��َم��ن ال��دي��اُر ب��ُق��نّ��ِة ال��َح��ْج��ِر
)ملن الديار بقنة( أعىل اجلبل، وأراد به هنا ما أرشف من األرض )احلجر( بالفتح: 
)ومذ  بالكرس  حّجة  مجع  سنني،  )حجج(  من  )مذ(  َخلون  )أقوين(  الياممة  أو  موضع، 

دهر(.

ه��ا  َ والَقْطِرَل��ِع��ب ال���زم���اُن هب��ا وَغ��ريَّ ال��ُم��وِر  َس��وايف  َب��ع��ِدي 
)لعب( ضد َجّد )الزمان هبا وغريها بعدي سوايف( مجع سافية، للريح الشديدة التي 

تسفي الرتاب، أي: تطريه )املور( بالضم: الرتاب )والقطر( املطر:
ــقــطــرات َقــْطــُر  ــبُّ ُثــم ال ــصَّ ــا والــِقــْطــُرال ـــوق إبـــٍل َنــَســقاً وَس
ُقْطُر  اعلم  اجلانُب  النُّحاس،  ــب َجــــّواِبهو  ــت ــول جم ــق ــق ب ــث ف

ِمن  النَّحائِت  بُمندفِع  ْدِرَق��ْف��ًرا  والسِّ الضاِل  ُأوالِت  َضْفَوى 
)أوالت(  موضع  ضفوى(  )من  معروفة  آبار  النحائت(  )بمندفع  خالية  )قفًرا( 

صاحبة )الضال( السدر الربي )والسدر( شجر النَّبِق:
والضاُل ٌي  ـــرْبِ ُع البحار  ـــُل اجِلــبــاُلِســـْدُر  ـــَك ـــه واألش يُّ ـــرِّ َب

َه���ِرٍم  يف  ال��ق��وَل  وَع���دِّ  ذا  ال�َحرْضَِدْع  وس��يِّ��ِد  ال��ُب��داِة  خ��رِي 
)القول يف هرم خري البداة( مجع باد  )وعد( ارصف  )ذا( الذي أنت فيه  )دع( اترك 

لذي البدو )وسيد احلرض( ضد البدو.
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َبني  رَساُة  َع��لِ��َم��ت  ق��د  واألَْصِت���اهللِ  الَحْبس  ع��اَم  ُذب��ي��اَن 
)تاهلل قد علمت( عرفت )رساة( مجع رسّي كغني، للرشيف )بني ذبيان عام احلبس( 
عن املرعى )واألص( األرص بالفتح واألزل واحد، ومها أن يدق العدو بالقوم فيحبسوا 

أمواهلم خوفه فتضيع.

إذا  اجِل��ي��اع  ُم��ع��رَتك  نِ��ع��َم  الَخْمِرأْن  وس��ابِ��ُئ  السفري  َخ��بَّ 
)أن نعم معرتك( مكان اعرتاك، أي: ازدحام )اجلياع( مجع جوعان، لضد الشبعان 
)إذا خب( أرسع )السفري( الورق تسفره - أي: تطريه وتمر به - الريح )وسابئ اخلمر( 

مشرتهيا، وال يستعمل »َسَبَأ« يف غري اخلمر.

إذا  أن��َت  ْرع  ال���دِّ َح��ْش��ُو  ْع��ِرولنِعَم  ُدع��َي��ت َن���زاِل وُل���جَّ يف ال��ذُّ
)ولنعم حشو( ملء )الدرع(:

ــِد ــدي ــن احل ــوَس الــُخــوِد وأنِّــــِث الــــدرَع م ــُب ـــر الـــدرع َل وَذكِّ
)أنت إذا دعيت نزال( بمعنى انزل )ولج( مُتوِدَي )يف الذعر( اخلوف.

ال�  ُمحافظِة  عى  مار  الذِّ ��ْدِرحامي  ���ُج��ىَّ َأم���ِن ُم��غ��يَّ��ِب ال��صَّ
أي:  ذمرته،  ِمن  ويتذمر عليه،  أن يميه  املرء  ما جيب عىل  )الذمار(  مانع  )حامي( 
يف  غاب  ما  الصدر(  )مغيب  مؤمتن  )أمن(  العظيم  األمر  اجلى(  حمافظة  )عى  أغضبته 

صدره، أي: ال يضمر إال اجلميل وال ينطوي إال عليه.

إذا  ي��ِك  ِ ال��رضَّ امَل��وىل  عى  ْه��ِرَح��ِدٌب  ال��دَّ َن��وائ��ُب  عليه  ن��اَب��ت 
)حدب( عطوف )عى املوىل( ابن العم )الرضيك( كأمري: َمن به رُضٌّ ِمن فقر أو غريه 

)إذا نابت( نزلت )عليه نوائب( نوازل )الدهر(.

ال�  يف  ُيحَمد  ال��نِّ��ريان  ��ق  ��ِن ال��ِق��ْدِروُم��رهَّ ������َلْواِء غ��رُي ُم��ل��عَّ
اللواء(  )يف  باجلميل  يوصف  )يمد(  نار  )النريان( مجع  وموَقد  ُمغشى  )ومرهق( 
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الَجهد والشدة )غري ملعن( مسبوب )القدر( أنثى أو يؤنث: آلة الطبخ.

ِمن  األَك����اِرَم  ��ى  َوقَّ ما  ُح���وٍب ُت��َس��بُّ ب��ه وِم���ن َغ���ْدِروَيِقيك 
)تسب(  إثم  )من حوب(  )األكارم( مجع كريم  )ما وقى( حفظ  )ويقيك( يفظك 

تشتم )به ومن غدر( اخلديعة.

إىل  ب����رزَت  ب��ه  َب����رزَت  الُخْبِروإذا  ط��يِّ��ِب  الَخلِيقة  ض��ايِف 
واسع  )ضايف(  رجل  )إىل(  خرجت  )برزت(  إليه  )به(  خرجت  برزت(  )وإذا 
فيهام:  وباهلاء  ويكرس  به  أو  االختبار،  بالضم:  )اخلر(  مجيل  )طيب(  الطبيعة  )اخلليقة( 

العلم، كاملخربة واإلخبار.

ُم��ع��رِتٍف للَمجد  ٍف  ْك��ِرُم���ت���صِّ ل��ل��ن��ائ��ب��اِت َي�����راُح ل��ل��ذِّ
)للنائبات( من الدهر  )معرتف( صابر  )املجد( الرشف  )ل�( يف  )متصف( متقلب 

)يراح( هَيَّش ويطرب )للذكر( ألن يفعل فعالاً كرياماً ُيذكر وُيمدح به.

إذا  اجلميِع  ع��ى  َي��ُح��ّث  َك���ِرَه ال��ظَّ��نُ��وُن َج��وام��َع األَْم���ِرَج��ْل��ٍد 
)جلد( قوي العزم صبور )يث عى اجلميع( يطلب بشدٍة االجتامَع )إذا كره( الرجل 

)الظنون( الذي ال يوثق بام عنده لقلة خريه )جوامع األمر( ما جيمع الناَس من أمرهم.

وبع�  َخلقَت  ما  َت��ْف��ِري  َيْفِريفَلنَت  ال  ُثم  َيْخُلق  القوِم  �ُض 
)وبعض القوم  )ما خلقت( قدرت، إذا هتيأت ألمر أمضيته  )فلنت تفري( تقطع 

خيلق( يقدر )ثم ال يفري( يقطع.

ال�  َتتَِّجه  ح��َن  َأش��َج��ُع  َأْج���ِروألن��َت  أيب  ل��ي��ٍث  ِم��ن  ���أب��ط��اُل 
ا  )وألنت أشجع( أشد قلباًا عند البأس )حن تتجه( تتقابل )األبطال( مجع بطل حمركاً

للشجاع )من ليث( أسد )أيب أجر( مجع جرٍو، لولده.
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َحدي�  الساعَديِن  ُع��راِض  ُغْثِرَوْرٍد  رَضاغ���ٍم  ب��َن  ال��ن��اِب  ���ِد 
)الساعدين(  واسع  عريض  بالضم:  )عراض(  محرة  لوَنه  تعلو  أو  أمحر،  )ورد( 
الذراعني )حديد الناب بن رضاغم( مجع رضغم كجعفر ورِضغام وباهلاء، لولده )غثر( 

مجع أغثر بمعنى أغرب.

َت��ن��َف��كُّ َأج���ِري���ِه ع��ى ُذْخ���ِرَي��ص��ط��اد ُأح����داَن ال��رج��اِل فام 
)يصطاد( يأخذ )أحدان( بالضم مجع واحد )الرجال فام تنفك( تزال )أجريه( أوالده 

)عى ذخر( ما يذخر ملا بعد اليوم، أي: يّدخر.

وما  الفاحشاِت  ُدوَن  ��رْتُ  ِس��رْتِوال��سِّ ِم��ن  اخل��ري  ُدوَن  َي��ل��ق��اك 
)والسرت( بالكرس: ما ُيسترت به )دون الفاحشات( القبيحات )وما يلقاك دون اخلري 

من سرت(.

وما علمُت  ب��ام  عليك  ْك��ِرُأث��نِ��ي  وال��ذِّ النََّجداِت  يف  َأسلفَت 
الشدائد،  النجدات(  )يف  قدمت  أسلفت(  )وما  شاهدت  علمت(  بام  عليك  )أثني 

مجع نَجد بالفتح )والذكر( ما يذكر به من الفضل.

َب��رَشٍ  ِس��وى  يشٍء  ِم��ن  كنَت  ال��َب��ْدِرلو  ليلَة  َر  ال��ُم��ن��وِّ ك��ن��َت 
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كلب،  من  وهم  ُعليم  بين  إىل  رحل  غطفان  بن  اهلل  عبد  بين  من  رجل  وكان  وقال: 
املقامرة، ورحل، وزعم  إال  بالقمار، فنهوه عنه فأبى  فأحسنوا جواره، وكان مولًعا 

أنهم أغاروا عليه، وكان زهري نازاًل بغطفان، فقال يذكر صنيعهم به:
ال��ِج��واُء  فاطمَة  آِل  ِم��ن  فالِحساُءَعفا  ف��ال��َق��واِدُم  ف��ُي��ْم��ٌن 

ُعَريتِناٍت فِميُث  ه��اٍش  والسامُءف��ُذو  َب��ع��دَك  ال��ري��ُح  َعَفتها 

الن� ُخنَْس  كأّن  فاجَلناُب  ال��ُم��الُءف��ِذروُة  هب��ا  ال��ط��اوي��اِت  �نِعاِج 

ال�  َأْرَي  وُي��ِرشُّ  ُب��ُروَق��ه  الَعامُءَيِشْمن  َحواجبها  عى  �َجنوِب 

َليى  آُل  ��َل  َت��ح��مَّ أْن  ظِ��ب��اُءف��ل��ام  وب��ي��ن��ه��ُم  بيني  َج����َرت 

َأِجيزي  هلا  فقلُت  ُسنًُحا  اللِّقاُءَج��َرت  فَمتى  َمشمولٌة  َن���ًوى 

فباُنوا منها  أه��ُل��ه��ا  ��َل  ع��ى آث���اِر َم��ن ذه���َب ال��َع��ف��اُءَت��ح��مَّ

فيها  ال���ثِّ���رياِن  َأواب�����َد  ال��طِّ��الُءك���أّن  َمغابِنها  يف  َه��ج��ائ��ُن 

يشٍء  ول��ك��لِّ  ط��ال��ب��ُت��ه��ا  انتهاُءل��ق��د  َلجاجُته  ط��اَل��ت  وإن 

الن�  وُدرُّ  َشبًها  الَمها  الظِّباُءَتناَزعها  فيها  وشاَكَهت  �نُحور 

منها  ال��ِع��ْق��ِد  ُف��وي��َق  م��ا  ال��َخ��الُءف��أم��ا  َمرَتُعها  َأدم���اَء  فِمن 

��ف��اُءوأم���ا ال��ُم��ْق��ل��ت��اِن ف��ِم��ن َم��ه��اٍة  رِّ ال��َم��الح��ُة وال��صَّ ول��ل��دُّ

َم��ت��ه  َصَّ إذ  َح��ْب��َل��ه��ا  ْم  ال��َع��داُءف����َصِّ ُت��الِق��َي��ه��ا  أن  وع���اَدى 

َيُخنْها  مل  ال��َف��ق��ارِة  ِخ��الُءب�����آِرزِة  وال  ك��اِب  ال��رِّ يف  ِق��ط��اٌف 

َصْعٍل  ف��وَق  منها  ْح��ل  ال��رَّ م��ن ال��ظِّ��ْل��امِن ج��ؤج��ؤه َه���واُءك��أّن 

َأْجنَى  األُذَن���ن  ِم  ُمصلَّ وآُءَأَص���كَّ  َت����نُّ����وٌم   ِّ ب����ال����سِّ ل���ه 

َج��ْأٌب  ال��َوج��ِه  َشتِيُم  أم  ع��ل��ي��ه م���ن َع��ِق��ي��ق��ت��ه ِع��ف��اُءأذل��ك 
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ما  إذا  ح��ت��ى  ص����ارًة  واإلض���اُءَت���ربَّ���َع  عنه  ْح��الُن  ال��دُّ َف��نَ��ى 

���َع ل��ل��َق��نَ��ان وك���لُّ َف��جٍّ  وال��َخ��الُءَت���رفَّ منه  ْع��ُي  ال��رِّ َط��َب��اه 

ُصنَيبِعاٍت ِح��ي��اَض  ف��َأْل��ف��اُه��ّن ل��ي��س هب���ّن م��اُءف��َأْوَرَده��ا 

َت��ِوي  فْهي  األَم��اِع��َز  هبا  شاُءفَشجَّ  الرِّ َأْسَلَمها  ْل��ِو  ال��دَّ ُه��ِويَّ 

إل��ٍف  ك��َل��ح��اِق  َل��ح��اُق��ه  َن��ج��اُءفليس  م��ن��ه  ك��نَ��ج��ائ��ه��ا  وال 

خ��اَذَم��ْت��ه  ل��َوْع��ٍث  م���ااَل  ب���أل���واٍح َم��ف��اص��ُل��ه��ا ظِ���امُءوإْن 

حاجَبيه  ع��ن  ن��ب��ي��ُذه��ا  ف��ل��ي��س ل��وج��ِه��ه م��ن��ه ِغ��ط��اُءَي��ِخ��رُّ 

ُمفِضياٍت  ُخ����ْرٍم  ب��ن  ُد  الُءُي��غ��رِّ ال���دِّ ره��ا  ُي��ك��دِّ مل  َص����واٍف 

عليها  اج��َت��ه��دا  إذا  ��ل��ه  ���نِّ م��ن��ه وال���ذك���اُءُي��ف��ضِّ مت����اُم ال���سِّ

َف��ْج��ٍر  َس��ِح��ي��ل��ه يف ك���لِّ  ع��ى َأح��س��اِء َي���ْم���ؤوٍد ُدع���اُءك���أّن 

ِرداُءف���آَض ك��أن��ه َرُج����ل َس��لِ��ي��ٌب  ل��ه  ل��ي��س  َع��ل��ي��اَء  ع��ى 

وم��اُءك���أّن َب��ِري��َق��ه َب���َرق���اُن َس��ْح��ٍل  ُح���ُرٌض  َمْتنِه  ع��ن  َج��اَل 

ُمِضيٍع  عنها  ب��غ��اف��ٍل  ع��اُءفليس  ال��رِّ َغ��َف��َل  إذا  َرِع��ّي��َت��ه 

َن��ش��اَوى واج��ِدي��ن مل��ا َن��ش��اُءوق���د أغ���دو ع��ى ُث��َب��ٍة كِ���راِم 

وِم��س��ٌك  وراُووٌق  راٌح  ُت���َع���لُّ ب��ه ُج��ل��وُده��ُم وم���اُءهل��م 

ْت  َتمشَّ وق��د  ال���ُروَد  ون  وال��ِغ��ن��اُءَي��ُج��رُّ فيهم  ال��ك��أِس  مُحَ��ّي��ا 

ُأصيَبت  ق��د  ق��ت��َى  ب��ن  ��ى  ِدم���اُءمَت��شَّ ُت����َرق  ومل  ُن��ف��وس��ه��ُم 

أدري  إخ��اُل  وس��وف  أدري  ن��س��اُءوما  أم  ِح��ْص��ٍن  آُل  أق����وٌم 

ف��َح��قَّ ل��ك��لِّ ُم��ح��َص��ن��ٍة ِه���داُءف��إن ق��ال��وا ال��ن��س��اُء ُم��خ��ّب��آٍت 

َم��ص��اٍد  ب��ن��و  ي��ق��وَل  أن  إل��ي��ك��ْم إن���ن���ا ق�����وٌم ب����راُءوإم���ا 
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َوَف��ي��ن��ا  ق��د  ي��ق��ول��وا  أن  ب��ذّم��تِ��ن��ا ف��ع��ادُت��ن��ا ال��وف��اُءوإم���ا 

َأَب��ي��ن��ا  ق��د  ي��ق��ول��وا  أن  اإلب��اُءوإم���ا  ال�َحَسِب  َم��واط��ِن  ف��رشُّ 

ث��الٌث م��ق��َط��ُع��ه  احل���ق  َج���الُءوإّن  أو  نِ���ف���اٌر  أو  َي��م��ٌن 

ث�����الٌث ك��لُّ��ه��ّن ل���ه ش��ف��اُءف��ذل��ك��ُم َم��ق��اط��ع ك���لِّ ح��قٍّ 

َمنعتْم  مل��ا  م��س��ت��ك��َره��وَن  َت��ش��اؤواف��ال  أن  إال  ُت��ع��ُط��ون  وال 

عليكْم  ع���دٌل  ش��اه��ٌد  وِس���ّي���اِن ال��ك��ف��ال��ُة وال��تَّ��الُءِج����واٌر 

األداُءب���أّي ال��ِج��ي��رَت��ي��ن َأَج���ْرمُت���وُه  إال  لكم  َيصلح  فلم 

إليكم  م��ع��ت��ِم��ًدا  س���اَر  ج��اُءوج���اٌر  أج��اءْت��ه ال��م��خ��اف��ُة وال��رَّ

ما  إذا  حتى  ُم��ك��َرًم��ا  الشتاُءف��ج��اَوَر  وانقطع  يُف  الصَّ َدع��اه 

جيًعا  وغ����َدا  م��ال��ه  ال��نَّ��امُءَض��ِم��ن��ُت��م  ول���ه  َن��ق��ُص��ه  عليكم 

ط��ري��ٍف  أب���ا  َي��ن��اَل  أن  لِ��ح��اُءول���وال  أو  َم��ل��ي��ٍك  م��ن  إس����اٌر 

ُعليٍم  بني  ب��ي��وَت  زارت  م���ن ال��ك��ل��امِت آن���ي���ٌة ِم���الُءلقد 

ومنكْم  ِم��نّ��ا  َأي��ُم��ٌن  م��اُءفُتجَمع  ال��دِّ هب��ا  َت��م��وُر  بُمقَسمٍة 

كانوا  حيث  حصٍن  آَل  م��ن ال��َم��ُث��الت ب��اق��ي��ٌة ُث��ن��اُءسيأيت 

��ا  َه��ِدياًّ وا  َأرَسُ م��ع��رًشا  أر  ُي��س��ت��ب��اُءفلم  ب��ي��ٍت  ج���اَر  أر  ومل 

الُمنادِي  جُل  والرَّ البيِت  أم����اَم احل���يِّ َع��ْق��ُدمه��ا س���واُءوج��اُر 

َمَعدٍّ  ِم��ن  عندَك  الشهداُء  َخ��ف��اُءَأَب��ى  ل��ه  َت�����ِدبُّ  مل��ا  فليس 

َأنِ��ي��ٌض  فيها  ُمضغًة  داُءُتلجلِج  الكشح  ت��َت  فْهي  َأَص��لَّ��ت 

منها  فَبِشْمت  بِنِيِّها  دواُءَغِصصَت  هل��ا  أردَت  ل��و  وع��ن��دك 

فاجتَمعنا  لقيُتك  ل��و  ل��ك��ان ل��ك��لِّ ُم��ن��ِدي��ة لِ��ق��اُءوإيّن 
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منه  ال��رأس  ُموِضحات  الِهناُءف��ُأب��ِرئ  الَجَرب  من  َيشفي  وقد 

وا  َع���دُّ اهلل  ع��ب��ِد  آَل  اُءف��م��ه��اًل  َم��خ��ازَي ال ُي���َدبُّ هل��ا ال���رضَّ

فيها  ع��ي��َب  ال  ُس��نّ��ًة  ��واُءَأُرون�����ا  ال��سَّ فيها  بيننا  ي  ُي��س��وِّ

بيني  فليس  ��واَء  ال��سَّ َت��َدُع��وا  وب��ي��ن��ك��ُم ب��ن��ي ح��ص��ٍن ب��ق��اُءفإن 

وُت��ْل��َف��وا  َق����َذٌع  بيننا  أس���اؤواوَي��ب��َق��ى  بأنفسهم  ق��وًم��ا  إذن 

وُي��ْرَف��ْع  َشًرا  ن��اُرك��م  لِ���واُءوُت��وَق��ْد  َم��ج��َم��ع��ة  ل��ك��م يف ك���ّل 

                    

ال��ِج��واُء  فاطمَة  آِل  ِم��ن  فالِحساُءَعفا  ف��ال��َق��واِدُم  ف��ُي��ْم��ٌن 
)عفا( درس )من( منازل )آل فاطمة اجلواء( ككتاب: ماء أو موضع، ويف األصل 
موضع  )فالقوادم(  موضع  أو  ماء  بالضم:  )فيمن(  األرض  من  انخفض  ما  جو:  مجع 

)فاحلساء( ككتاب: ماء أو موضع.

ُعَريتِناٍت فِميُث  ه��اٍش  والسامُءف��ُذو  َب��ع��دَك  ال��ري��ُح  َعَفتها 
)فميث( مجع ميثاء، للرملة السهلة، أو الطريق الواسع يمل  )فذو هاش( موضع 

املاء )عريتنات( موضع )عفتها( درستها )الريح بعدك والسامء( بالفتح املطر، قال:
ــوٍم  ق بـــأرض  ــامُء  ــس ال ــزل  ن ِغضاباإذا  ــوا  ــان ك وإن  ــاه  ــن ــي َرَع

الن� ُخنَْس  كأّن  فالَجناُب  ال��ُم��الُءف��ِذروُة  هب��ا  ال��ط��اوي��اِت  �نِعاِج 
)فذروة( بالكرس )فاجلناب( بالفتح: أرضان أو موضعان )كأن خنس( مجع أخنس 
)هبا  الضامرات  )الطاويات(  الوحش، مجع نعجة  بقر  )النعاج(  وخنساء: قصري األنف 

املالء( املالحف البيض، اسم جنس مالءة.
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ال�  َأْرَي  وُي��ِرشُّ  ُب��ُروَق��ه  الَعامُءَيِشْمن  َحواجبها  عى  �َجنوِب 
ريح  كصبور:  )اجلنوب(  عمل  أري(  )ويرش  برق  مجع  )بروقه(  ينظرن  )يشمن( 
تقابل الشامل )عى حواجبها العامء( املطر، ويف العبارة قلب، واملعنى: يرش أرَي العامء 

ا. ه راشًّ اجلنوُب، أي: ُيصريِّ

َليى  آُل  ��َل  َت��ح��مَّ أْن  ظِ��ب��اُءف��ل��ام  وب��ي��ن��ه��ُم  بيني  َج����َرت 
)فلام أن تمل( ارحتل )آل ليى جرت بيني وبينهم ظباء( مجع ظبي؛ ألهنم يتشاءمون 

بذلك.

َأِجيزي  هلا  فقلُت  ُسنًُحا  اللِّقاُءَج��َرت  فَمتى  َمشمولٌة  َن���ًوى 
جاوزي  أجيزي(  هلا  )فقلت  يمينَه  أوالك  للذي  سانح،  مجع  سنًحا(  )جرت 
واقطعي )نوى( نية )مشمولة( رسيعة االنكشاف، ُأخذ من الريح )فمتى( اسم استفهام 

)اللقاء(.

فباُنوا منها  أه��ُل��ه��ا  ��َل  ع��ى آث���اِر َم��ن ذه���َب ال��َع��ف��اُءَت��ح��مَّ
)تمل( ارحتل )أهلها منها فبانوا( فارقوا )عى آثار( مجع أثر: ما يرتكه املار خلف 

مروره )من ذهب العفاء( الدروس واالنمحاء.

فيها  ال���ثِّ���رياِن  َأواب�����َد  ال��طِّ��الُءك���أّن  َمغابِنها  يف  َه��ج��ائ��ُن 
ثور  )الثريان( مجع  الوحش  أنفها من  للتي ال متوت حتف  آبدة،  أوابد( مجع  )كأن 
بالفتح، لذكر بقر الوحش )فيها هجائن( مجع هجان بالكرس، لإلبل البيض )يف مغابنها( 

خايف جسدها )الطالء( ما يطىل به كالقطران.

يشٍء  ول��ك��لِّ  ط��ال��ب��ُت��ه��ا  انتهاُءل��ق��د  َلجاجُته  ط��اَل��ت  وإن 
)لقد طالبتها( طلبتها مرة بعد أخرى )ولكل يشء وإن طالت جلاجته( متاديه )انتهاء( 

انقطاع.
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الن�  وُدرُّ  َشبًها  الَمها  الظِّباُءَتناَزعها  فيها  وشاَكَهت  �نُحور 
)تنازعها( جتاذهبا )املها( بقر الوحش )شبًها ودر النحور( احلجر النفيس، وخصه؛ 

ألنه أملح ما يكون إذا ُتقلِّد )وشاكهت( شاهبت )فيها الظباء( مجع ظبي.

منها  ال��ِع��ْق��ِد  ُف��وي��َق  م��ا  ال��َخ��الُءف��أم��ا  َمرَتُعها  َأدم���اَء  فِمن 
)مرتعها(  بيضاء  )أدماء(  )منها فمن( ظبية  القالدة  بالكرس:  العقد(  فويق  ما  )فأما 

موضع رعيها )اخلالء( اخلايل.

��ف��اُءوأم���ا ال��ُم��ْق��ل��ت��اِن ف��ِم��ن َم��ه��اٍة  رِّ ال��َم��الح��ُة وال��صَّ ول��ل��دُّ
)وأما املقلتان( تثنية مقلة: كرة العني )فمن مهاة( واحدة املها )وللدر املالحة( احلسن 

)والصفاء( خلوص اللون.

َم��ت��ه  َصَّ إذ  َح��ْب��َل��ه��ا  ْم  ال��َع��داُءف����َصِّ ُت��الِق��َي��ه��ا  أن  وع���اَدى 
)فصم( اقطع )حبلها( عهدها )إذ صمته( قطعته بمفارقتها )وعادى( منع وشغل 

)أن تالقيها العداء( الشغل واملنع.

َيُخنْها  مل  ال��َف��ق��ارِة  ِخ��الُءب�����آِرزِة  وال  ك��اِب  ال��رِّ يف  ِق��ط��اٌف 
)ب�(ـناقة )آرزة( متصلة، »إن اإليامن ليأرز إىل املدينة كام تأرز احلية إىل جحرها«، أي: 
)قطاف(  )مل خينها( بفتح وضم: ينقصها  َغَرز الظهر  )الفقارة( لواحدة  تنقبض وجتتمع 

تقارب خطو )يف الركاب( اإلبل، الواحدة راحلة )وال خالء( حران وبروك.

َصْعٍل  ف��وَق  منها  ْح��ل  ال��رَّ م��ن ال��ظِّ��ْل��امِن ج��ؤج��ؤه َه���واُءك��أّن 
)كأن الرحل منها فوق( ظليم )صعل( صغري الرأس دقيق العنق )من الظلامن( مجع 

ظليم لذكر النعام )جؤجؤه( صدره )هواء( خاٍل.

َأْجنَى  األُذَن���ن  ِم  ُمصلَّ وآُءَأَص���كَّ  َت����نُّ����وٌم   ِّ ب����ال����سِّ ل���ه 
)أصك( متقارب العرقوبني )مصلم( مقطوع )األذنن أجنى( أدرك وحان أن جينى 
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)له بالس( كالزي: موضع )تنوم( كتنور: اسم جنس تنومة لشجرة غرباء ُتنبت َحبًّا أسمر 
)وآء( ثمر الرسح، واحدته هباء.

َج��ْأٌب  ال��َوج��ِه  َشتِيُم  أم  ع��ل��ي��ه م���ن َع��ِق��ي��ق��ت��ه ِع��ف��اُءأذل��ك 
جأبة  وظبية  غليظ،  جأب(  )الوجه  قبيح  )شتيم(  عرٌي  )أم(  تشبهه  الظليم  )أذلك( 
املدرى -باأللف-: بدا قرهنا )عليه من عقيقته( شعر والدته )عفاء( ما تساقط من شعره 

احلويّل.

ما  إذا  ح��ت��ى  ص����ارًة  واإلض���اُءَت���ربَّ���َع  عنه  ْح��الُن  ال��دُّ َف��نَ��ى 
ثاًا: نفد: )تربع( نزل زمن الربيع )صارة( موضع أو جبل )حتى إذا ما فنى( مثلَّ

َمَلْك مصدر  وامللك  فنى  َهَلْكَثلِّْث  والكرس  بالفتح  مفعوله 
)الدحالن عنه( مجع دحل بالفتح والضم لبئر جيدة املوضع والكأل )واإلضاء( بالكرس 

مجع أضاة، وهي ماء الغدير.

���َع ل��ل��َق��نَ��ان وك���لُّ َف��جٍّ  وال��َخ��الُءَت���رفَّ منه  ْع��ُي  ال��رِّ َط��َب��اه 
فج(  )وكل  وطيء  غطفان  أرض  بني  أسد  لبني  جبل  كسحاب:  للقنان(  )ترفع 
بالفتح: طريق واسع بني جبلني )طباه( يطبوه ويطبيه: دعاه كاطَّباه )الرعي( بالكرس: ما 

يرعى، واملصدر بالفتح )منه واخلالء( اخللو من الناس.

ُصنَيبِعاٍت ِح��ي��اَض  ف��َأْل��ف��اُه��ّن ل��ي��س هب���ّن م��اُءف��َأْوَرَده��ا 
)حياض  ذكرها  عىل  دل  ذكره  ألن  تذكر؛  مل  وإن  األتان  أي:  احلامر،  )فأوردها( 

صنيبعات( موضع )فألفاهن( وجدهن )ليس هبن ماء(.

َت��ِوي  فْهي  األَم��اِع��َز  هبا  شاُءفَشجَّ  الرِّ َأْسَلَمها  ْل��ِو  ال��دَّ ُه��ِويَّ 
إرساع  )هوي(  ترسع  توي(  )فهي  أمعز  مجع  األماعز(  )هبا  وعال  ركب  )فشج( 

)الدلو أسلمها( تركها )الرشاء( احلبل.
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إل��ٍف  ك��َل��ح��اِق  َل��ح��اُق��ه  َن��ج��اُءفليس  م��ن��ه  ك��نَ��ج��ائ��ه��ا  وال 

حلاقه  مثل  حلاق  ال  أي:  صاحب،  إلف(  )كلحاق  هلا  إدراكــه  حلاقه(   )فليس 
)وال كنجائها( إرساعها )منه( من أجله )نجاء(.

خ��اَذَم��ْت��ه  ل��َوْع��ٍث  م���ااَل  ب���أل���واٍح َم��ف��اص��ُل��ه��ا ظِ���امُءوإْن 

)خاذمته(  األرساغ  فيه  غابت  ما  الرمل  من  الوعث  )لوعث(  انحرفا  ماال(  )وإن 
سارعته أو قابلته )ب�(ـقوائم كـ)ألواح( أي: عراض )مفاصلها ظامء( رقاق.

حاجَبيه  ع��ن  ن��ب��ي��ُذه��ا  ف��ل��ي��س ل��وج��ِه��ه م��ن��ه ِغ��ط��اُءَي��ِخ��رُّ 

)خير( يسقط )نبيذها( منبوذها الذي ُتلقيه بحوافرها )عن حاجبيه فليس لوجهه منه 
غطاء( سرت.

ُمفِضياٍت  ُخ����ْرٍم  ب��ن  ُد  الُءُي��غ��رِّ ال���دِّ ره��ا  ُي��ك��دِّ مل  َص����واٍف 

)خرم( انخرم بعضها  )بن( غدران مجع غدير  )يغرد( يرفع صوته ويرجعه نشاطاًا 
يف بعض، فسال هذا يف هذا )مفضيات( أفىض بعضها إىل بعض، أي: اتصل )صواف( 

خالصة، مجع صاٍف )مل يكدرها( ُيوسخها وُيِزْل صفاءها )الدالء( مجع دلو.

عليها  اج��َت��ه��دا  إذا  ��ل��ه  ���نِّ م��ن��ه وال���ذك���اُءُي��ف��ضِّ مت����اُم ال���سِّ

)يفضله إذا اجتهدا عليها متام( حداثة )السن( صغرها )منه والذكاء( حدة القلب.

َف��ْج��ٍر  َس��ِح��ي��ل��ه يف ك���لِّ  ع��ى َأح��س��اِء َي���ْم���ؤوٍد ُدع���اُءك���أّن 

)كأن سحيله( صوته، ويسمى احلامر ِمْسَحالاً )يف كل فجر( صبح )عى أحساء( مجع 
حيس بفتح احلاء املهملة وكرسها، للموضع ذي املاء الذي يصادف صالبة، إذا بحث عنه 

وجد قريباًا )يمؤود( موضع )دعاء( نداء.
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ِرداُءف���آَض ك��أن��ه َرُج����ل َس��لِ��ي��ٌب  ل��ه  ل��ي��س  َع��ل��ي��اَء  ع��ى 
)فآض( صار )كأنه رجل سليب( عرياٌن، فعيل بمعنى مفعول )عى علياء( بالفتح 

واملد، وإن ُضّم ُقرص: مكان عال )ليس له رداء( سرت يسترت به.

وم��اُءك���أّن َب��ِري��َق��ه َب���َرق���اُن َس��ْح��ٍل  ُح���ُرٌض  َمْتنِه  ع��ن  َج��اَل 
)كأن بريقه( ملعانه حني جترد من وبره )برقان( ملعان )سحل( ثوب أبيض يامٍن )جال( 

كشف )عن متنه( ظهره )حرض( أْشنان بالضم والكرس )وماء(.

ُمِضيٍع  عنها  ب��غ��اف��ٍل  ع��اُءفليس  ال��رِّ َغ��َف��َل  إذا  َرِع��ّي��َت��ه 
)فليس بغافل عنها( تاركها )مضيع( مهِمل )رعيته( ُأُتنه املرعية )إذا غفل الرعاء( 

بالكرس: احلّفاظ، مجع راع.

َن��ش��اَوى واج��ِدي��ن مل��ا َن��ش��اُءوق���د أغ���دو ع��ى ُث��َب��ٍة كِ���راِم 
)وقد أغدو( أبتكر )عى ثبة( بالفتح والضم: مجاعة )كرام( أرشاف األصل )نشاوى( 
الطعام  من  نشاء(  )ما  )ل�( عىل  قادرين  )واجدين(  ومعناًى  وزناًا  نشوان، كسكران  مجع 

وغريه.

وِم��س��ٌك  وراُووٌق  راٌح  ُت���َع���لُّ ب��ه ُج��ل��وُده��ُم وم���اُءهل��م 
ى  )هلم راح( مخر، سميت بذلك الرتياح صاحبها، أي: فرحه )وراووق( خرقة ُتصفَّ

هبا اخلمر )ومسك تعل( ُتطيَّب )به جلودهم( مرة بعد مرة )وماء( املرشوب املعروف.

ْت  َتمشَّ وق��د  ال���ُروَد  ون  وال��ِغ��ن��اُءَي��ُج��رُّ فيهم  ال��ك��أِس  مُحَ��ّي��ا 
)يرون( يسحبون )الرود( ثياب َموشّية، مجع ُبرد )وقد متشت( مشت )محيا( َسورة 

)الكأس( اإلناء فيه اخلمر )فيهم والغناء( الصوت املطرب:
وكسحاْب  كــإىل  فــقــٍر  ـــدُّ  ككتاْبوض ا  أيضاً واملــطــِرب  النفُع 
ــا  ــــامــــٌة وكــهــن ـــى إق ــىوكـــفـــتاً ــنَ ــِغ ـــٌع لــُغــنــيــة ملــا بــه ال مج
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ُأصيَبت  ق��د  قتَى  ب��ن  ى  ِدم���اُءَتمشَّ ُت����َرق  ومل  ُن��ف��وس��ه��ُم 
)متشى( اخلمر )بن قتى( سكارى، مجع قتيل )قد أصيبت نفوسهم ومل ترق( تصّب 

)دماء( يقال أهرقته وهرقته.

أدري  إخ��اُل  وس��وف  أدري  ن��س��اُءوما  أم  ِح��ْص��ٍن  آُل  أق����وٌم 
)وما أدري وسوف إخال( أظن )أقوم( رجال )آل حصن( ابن حذيفة الفزاري )أم 

نساء( اسم مجع امرأة.

ف��َح��قَّ ل��ك��لِّ ُم��ح��َص��ن��ٍة ِه���داُءف��إن ق��ال��وا ال��ن��س��اُء ُم��خ��ّب��آٍت 
)فإن قالوا( نحن )النساء( حال كوهنا )خمبآت( مستورات يف اخلدور )فحق( ثبت 

ووجب )لكل( امرأة )حمصنة( ذات زوج أو بكٍر ملآل ذلك )هداء( زفاف إىل زوجها.

َم��ص��اٍد  ب��ن��و  ي��ق��وَل  أن  إل��ي��ك��ْم إن���ن���ا ق�����وٌم ب����راُءوإم���ا 
)وإما أن يقول بنو مصاد( بالفتح والضم: بنو حصن )إليكم( تنحوا )إننا قوم براء( 

مثلثاًا: مما شتمتمونا به من الغدر ومنع احلق.

َوَف��ي��ن��ا  ق��د  ي��ق��ول��وا  أن  ب��ذّم��تِ��ن��ا ف��ع��ادُت��ن��ا ال��وف��اُءوإم���ا 
)وإما أن يقولوا قد َوَفينا بذمتنا( عهدنا )فعادتنا الوفاء( ضد الغدر.

َأَب��ي��ن��ا  ق��د  ي��ق��ول��وا  أن  اإلب��اُءوإم���ا  ال�َحَسِب  َم��واط��ِن  ف��رشُّ 
موطن  مجع  )مواطن(  أقبح  )فرش(  األسارى  نخيل  أن  أبينا(  قد  يقولوا  أن  )وإما 

)احلسب( النسب )اإلباء( االمتناع.

ث��الٌث م��ق��َط��ُع��ه  احل���ق  َج���الُءوإّن  أو  نِ���ف���اٌر  أو  َي��م��ٌن 
)وإن احلق مقطعه(:

ــدْل  ــصــّح كــونــه ب ــى َي ــلُّ ُســماً حّلك بــعــُد  مــا  خـــرُبه  ا  مبتداً أو 
السبعُة  ـــذاك  ول أوىل  ُة«فــالــثــاين  مسـودَّ »ُوجوُههـم  َقـرؤوا  قـد 
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جالء(  )أو  اخلصوم  حجج  يتبني  حاكم  إىل  نافر  مصدُر  نفار(  )أو  قسم  يمن(  )ثالث 
إقراٌر، فينجيل األمر وينكشف.

ث�����الٌث ك��لُّ��ه��ّن ل���ه ش��ف��اُءف��ذل��ك��ُم َم��ق��اط��ع ك���لِّ ح��قٍّ 
)شفاء( بالكرس: دواء.

َمنعتْم  مل��ا  م��س��ت��ك��َره��وَن  َت��ش��اؤواف��ال  أن  إال  ُت��ع��ُط��ون  وال 
)فال مستكرهون( مقهورون )ل�(عىل )ما منعتم وال تعطون إال أن تشاؤوا( أي: عن 

طيب نفس.

عليكْم  ع���دٌل  ش��اه��ٌد  وِس���ّي���اِن ال��ك��ف��ال��ُة وال��تَّ��الُءِج����واٌر 
)والتالء(  الضامن  )الكفالة(  مثالن  وسيان(  عليكم  عدل  )شاهد  جماور  )جوار( 

كسحاب: الذمة واجلوار.

األداُءب���أّي ال��ِج��ي��رَت��ي��ن َأَج���ْرمُت���وُه  إال  لكم  َيصلح  فلم 
بام يف  الوفاء  األداء(  إال  فلم يصلح لكم  )أجرمتوه  الكفالة والتالء  )بأي اجلريتن( 

الذمة.

إليكم  م��ع��ت��ِم��ًدا  س���اَر  ج��اُءوج���اٌر  أج��اءْت��ه ال��م��خ��اف��ُة وال��رَّ
)والرجاء(  )املخافة( اخلوف من غريكم  )وجار سار معتمًدا إليكم أجاءته( أجلأته 

ضد اليأس.

ما  إذا  حتى  ُم��ك��َرًم��ا  الشتاُءف��ج��اَوَر  وانقطع  يُف  الصَّ َدع��اه 

جيًعا  وغ����َدا  م��ال��ه  ال��نَّ��امُءَض��ِم��ن��ُت��م  ول���ه  َن��ق��ُص��ه  عليكم 
الشتاء ضمنتم(  الصيف وانقطع  َدعاه  ما  إذا  )مكرًما حتى  )فجاور(ُكم حال كونه 
ا مل يتفرق )عليكم نقصه( ما عرض فيه من نقص )وله  التزمتم )ماله وغدا جيًعا( جمتمعاً

النامء( الكثرة، أي: ما كان فيه من زيادة.
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ط��ري��ٍف  أب���ا  َي��ن��اَل  أن  لِ��ح��اُءول���وال  أو  َم��ل��ي��ٍك  م��ن  إس����اٌر 
)ولوال أن ينال أبا طريف( هو املأسور )إسار( شدٌّ باإلسار ككتاب، ملا ُيشدُّ به )من 

مليك( كأمري: اآلرس له؛ ألنه يملكه )أو حلاء( مالحاة ولوم.

ُعليٍم  بني  ب��ي��وَت  زارت  م���ن ال��ك��ل��امِت آن���ي���ٌة ِم���الُءلقد 
)لقد زارت( أطافت )بيوت بني عليم( ابن جناب بن كلب )من الكلامت( القصائد 

من اهلجو )آنية( مجع إناء )مالء( مجع مآلن.

ومنكْم  ِم��نّ��ا  َأي��ُم��ٌن  م��اُءفُتجَمع  ال��دِّ هب��ا  َت��م��وُر  بُمقَسمٍة 
)منكم بمقسمة( موضع قسم  )منا( وأيامن  )فتجمع أيمن( مجع يمني، أي: أقسام 

أراد به مكة )متور هبا الدماء( تسيل، وأصل مار: اضطرب.

كانوا  حيث  حصٍن  آَل  م��ن ال��َم��ُث��الت ب��اق��ي��ٌة ُث��ن��اُءسيأيت 
)سيأيت آل حصن حيث كانوا من املثالت( مجع مثلة: العقوبات )باقية ثناء( كغراب: 

َعْدل عن اثنني اثنني.

��ا  َه��ِدياًّ وا  َأرَسُ م��ع��رًشا  أر  ُي��س��ت��ب��اُءفلم  ب��ي��ٍت  ج���اَر  أر  ومل 
)فلم أر معرًشا( مجاعة )أرسوا هديا( رجالاً ذا حرمة )ومل أر جار بيت يستباء( يقتل 

وتتزوج امرأته، من البواء كسحاب.

الُمنادِي  جُل  والرَّ البيِت  أم����اَم احل���يِّ َع��ْق��ُدمه��ا س���واُءوج��اُر 
)وجار البيت والرجل املنادي( املجالس، من النادي والندي للمجلس )أمام( قدام 

)احلي عقدمها( عهدمها )سواء( مستو.

َمَعدٍّ  ِم��ن  عندَك  الشهداُء  َخ��ف��اُءَأَب��ى  ل��ه  َت�����ِدبُّ  مل��ا  فليس 
)أبى( امتنع )الشهداء( مجع شهيد )عندك من معد( بن عدنان )فليس ملا تدب له( 

ا )خفاء( ظهور واستتار، ضّد. متيش ضعيفاً
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َأنِ��ي��ٌض  فيها  ُمضغًة  داُءُتلجلِج  الكشح  ت��َت  فْهي  َأَص��لَّ��ت 
)فيها أنيض( عدم متام  )مضغة( قطعة حلم أو غريه قدر ما يمضغ  ك  )تلجلج( حترِّ

ُنضج )أصلت( أنتنت، كصلَّْت )فهي تت الكشح( اخلارصة )داء( مرض.

منها  فَبِشْمت  بِنِيِّها  دواُءَغِصصَت  هل��ا  أردَت  ل��و  وع��ن��دك 
كفرح  ختمت،  )فبشمت(  الشحم  بالفتح:  والنيُّ  النضيج،  غري  بنيها(  )غصصت 

ورضب )وعندك لو أردت هلا دواء( ما يتداوى به.

فاجتَمعنا  لقيُتك  ل��و  ل��ك��ان ل��ك��لِّ ُم��ن��ِدي��ة لِ��ق��اُءوإيّن 
ا لشدهتا. )مندية( كمحسنة: الكلمة أو الداهية ُتندي صاحبها عرقاً

منه  ال��رأس  ُموِضحات  الِهناُءف��ُأب��ِرئ  الَجَرب  من  َيشفي  وقد 
)فأبرئ( أشفي )موضحات الرأس منه( مجع موضحة، للشجة الكاشفة عن وضح 

ا )اهلناء( القطران. كاً العظم، أي: بياضه )وقد يشفي من اجلرب( حمرَّ

وا  َع���دُّ اهلل  ع��ب��ِد  آَل  اُءف��م��ه��اًل  َم��خ��ازَي ال ُي���َدبُّ هل��ا ال���رضَّ
أنفسكم  عن  ارصفوا  )عدوا(  كلب  من  حّي  اهلل(  عبد  )آل  ا  ورفقاً سكينة  )فمهاًل( 
)خمازي( مجع ُمخِزية، خلصلة قبيحة )ال يدب هلا الرضاء( بالفتح: ما تواريت به من شجر 

خاصة.

فيها  ع��ي��َب  ال  ُس��نّ��ًة  ��واُءَأُرون�����ا  ال��سَّ فيها  بيننا  ي  ُي��س��وِّ
)أرونا سنة( طريقة )ال عيب فيها يسوي( يامثل )بيننا فيها السواء( بالفتح: العدل، 

كالّسَوى بالكرس والضم.

بيني  فليس  ��واَء  ال��سَّ َت��َدُع��وا  وب��ي��ن��ك��ُم ب��ن��ي ح��ص��ٍن ب��ق��اُءفإن 
أي:  بقاء(  حصن  بني  وبينكم  بيني  )فليس  العدل  )السواء(  ترتكوا  تدعوا(   )فإن 

ال ُيبقي بعضنا عىل بعض.
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وُت��ْل��َف��وا  َق����َذٌع  بيننا  أس���اؤواوَي��ب��َق��ى  بأنفسهم  ق��وًم��ا  إذن 
نفس  مجع  بأنفسهم(  قوًما  )إذن  توَجدوا  )وتلفوا(  قبيح  قول  قذع(  بيننا  )ويبقى 

)أساؤوا( ضد أحسنوا.

وُي��ْرَف��ْع  َشًرا  ن��اُرك��م  لِ���واُءوُت��وَق��ْد  َم��ج��َم��ع��ة  ل��ك��م يف ك���ّل 
ا: ما تطاير من النار )ويرفع لكم يف كل جممعة لواء( غدر  )وتوقد ناركم شًرا( حمركاً

شهري. 
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وقـــال:
َي��ِري��ُم  ب���َرام���َة ال  َط��َل��ٌل  َع��َف��ا وَخ���اَل ل��ه ُح��ُق��ٌب َق��دي��ُممل��ن 

��َل أه��ُل��ه م��ن��ه ف��ب��اُن��وا  ُرُس���وُمَت��ح��مَّ منهم  َع��َرص��اتِ��ه  ويف 

ال��ُوُش��وُمَي��ُل��ْح��ن ك���أهن���ّن ي����َدا ف��ت��اٍة  َمعاصمها  يف  ��َع  َت��رجَّ

س��اٍق  ب��ط��ُن  ليى  آل  م��ن  فالَقِضيُمع��َف��ا  ال��َع��ج��الِ��ز  ف��َأك��ثِ��ب��ُة 

لَسْلمى َخ��ي��االٌت  ال��َغ��ري��ُمُت��ط��الِ��ُع��ن��ا  ي��َن  ال��دَّ َيتطلَّع  ك��ام 

سلمى  ب��ُن  َه��ِرم  ما  أبيك  لِيُموالَعمُر  ال��ل��ؤم��اء  إذا  ب��َم��ْل��ِح��ّي 

ال� َعيِيِّ  وال  ال��ُف��ؤاِد  ساهي  الُخصوُموال  تشاجَرت  إذا  �ل�سان 

ع��اٍم  ك��لِّ  يف  لنا  َغ��ي��ٌث  ُل وال��َع��دي��ُموُه���ْو  َي��ُل��وُذ ب��ه ال��ُم��خ��وَّ

عليه  ه����رٌم  ق���وَم���ه  َد  الكريُموع�����وَّ الُخلق  ع��ادات��ه  وِم��ن 

ده���م أب��وه َأُزوُمك��ام ق��د ك���ان ع���وَّ ي��وًم��ا  َأَزَم���ْت���ه���ُم  إذا 

َيحِملوها  أن  َم��غ��َرٍم  عظيُمك��ب��ريُة  أم���ٌر  أو  ال��ن��اَس  ُتِ���مُّ 

وك��ان��وا مالمتها  م��ن  ُيلِيموالَينُجوا  مل  العظائم  َش��ِه��ُدوا  إذا 

ق��وٍم  ول��ك��ّل  ِخيُمهْم  ِخ��ي��ُمك��ذل��ك  ال�����رّضاء  ��ت��ه��م  م��سَّ إذا 

َث��ْغ��ٍر  َل��ه��واُت  ب��ه  ت  ُش���دَّ سقيُموإن  ج��ان��ُب��ه  إل��ي��ه  ُي���ش���اُر 

منه  َي���ك���َلْك  ب��أُس��ه  َس���ؤوُمخم����وٍف  وال  َأَل����فُّ  ال  َع��تِ��ي��ٌق 

ِص��دٍق َأُروُم  ال��ذاه��بِ��َن  يف  َأُروُمل��ه  ح��َس��ٍب  ذي  لكل  وك��ان 
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َي��ِري��ُم  ب���َرام���َة ال  َط��َل��ٌل  َع��َف��ا وَخ���اَل ل��ه ُح��ُق��ٌب َق��دي��ُممل��ن 
ص من آثار الديار )برامة( موضع )ال يريم( ثابت ال يربح )عفا(  )ملن طلل( ما َتشخَّ

درس )وخال له حقب( دهر أو سنة:
ــني ثام ــمَّ ــض ــمٍّ وب ــض ــب ب َسامُحــْق عنها  أو  األعـــوام  من  ــوَن  ُن

)قديم( سابق.

��َل أه��ُل��ه م��ن��ه ف��ب��اُن��وا  ُرُس���وُمَت��ح��مَّ منهم  َع��َرص��اتِ��ه  ويف 
)تمل( ترحل )أهله منه فبانوا( ذهبوا وأبعدوا )ويف عرصاته( مجع عرصة بالفتح، 

ملا ال بناء فيه من الدار )منهم رسوم( مجع رسم: ما ال شخص له من آثار الديار.

ال��ُوُش��وُمَي��ُل��ْح��ن ك���أهن���ّن ي����َدا ف��ت��اٍة  َمعاصمها  يف  ��َع  َت��رجَّ
)يلحن( أي: الرسوم والعرصات يبدون ويظهرن )كأهنن يدا فتاة( أنثى فتى، أي: 
شابة )ترجع( تردد مرة بعد أخرى )يف معاصمها الوشوم( مجع وشم، لغرز بإبرة يف ظاهر 

. ا أو كحالاً اجلسد ُيحشى َنؤوراً

س��اٍق  ب��ط��ُن  ليى  آل  م��ن  فالَقِضيُمع��َف��ا  ال��َع��ج��الِ��ز  ف��َأك��ثِ��ب��ُة 
لرمل  كثيب،  مجع  )فأكثبة(  موضع  ساق(  بطن  )ليى  أهل  )آل(  منازل  من(  )عفا 
)فالقضيم( بالضاد كأمري:  )العجالز( مكان بعينه، أو مجع عجلزة بالكرس لرملة  جمتمع 

موضع، وبالصاد: اسم جنس قصيمة، لرملة تنبت الغىض.

لَسْلمى َخ��ي��االٌت  ال��َغ��ري��ُمُت��ط��الِ��ُع��ن��ا  ي��َن  ال��دَّ َيتطلَّع  ك��ام 
)تطالعنا( تتعهدنا )خياالت( مجع خيال: ما يراه النائم وبالتاء )لسلمى كام يتطلع( 
يتعهد )الدين( ما يرتتب يف الذمة من مؤجل كالدية )الغريم( طالب الدين واملطلوب به 

: ا، قال ُكثريِّ أيضاً
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غريَمه  فــوفَّ  ــٍن  َدي ذي  كلُّ  َغريُمهاقىَض  ُمعنًّى  ممــطــوٌل  ـــّزة  وَع
وذو الرمة: 

قضاءه  أظــّن  ال  ــٌم  ــري َغ ـــَت  جائياوأن الدهَر  القارَظ  الَعنَزيَّ  وال 

سلمى  ب��ُن  َه��ِرم  ما  أبيك  لِيُموالَعمُر  ال��ل��ؤم��اء  إذا  ب��َم��ْل��ِح��ّي 
العصا  باللوم، من حلوت  أبيك ما هرم بن سلمى بملحي( ملوم كأنه قرشِّ  )لعمر 

وحليتها: قرشهتا )إذا اللؤماء( البخالء، مجع لئيم )ليموا( أتوا بام يالمون عليه.

ال� َعيِيِّ  وال  ال��ُف��ؤاِد  ساهي  الُخصوُموال  تشاجَرت  إذا  �ل�سان 
)وال ساهي( غافل )الفؤاد( القلب )وال عيي( فاتر )اللسان( جارحة الكالم، يذكر 
ا )إذا تشاجرت( ختالفت وتنازعت )اخلصوم( مجع  ويؤنث، ومل يرد يف القرآن إال مذكراً

خصم للمخاصم.

ع��اٍم  ك��لِّ  يف  لنا  َغ��ي��ٌث  ُل وال��َع��دي��ُموُه���ْو  َي��ُل��وُذ ب��ه ال��ُم��خ��وَّ
)وهو( بسكون الواو للوزن )غيث( مطر )لنا يف كل عام يلوذ( يسترت ويتحصن )به 

املخول( الُمعَطى اخلوَل، للامل والعبيد )والعديم( الفقري.

عليه  ه����رٌم  ق���وَم���ه  َد  الكريُموع�����وَّ الُخلق  ع��ادات��ه  وِم��ن 
)وعود قومه( جعل هلم عادة )هرم عليه( عادة أوجبها عىل نفسه )ومن عاداته( مجع 

عادة ملا يدام )اخللق( الطبيعة )الكريم( اجلميل.

ده���م أب��وه َأُزوُمك��ام ق��د ك���ان ع���وَّ ي��وًم��ا  َأَزَم���ْت���ه���ُم  إذا 
داهية  أزمتهم( عضتهم  )إذا  نفسه  ا عىل  أيضاً أبوه( جعل هلم  قد كان عودهم  )كام 

)يوًما أزوم( عضوض.
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َيحِملوها  أن  َم��غ��َرٍم  عظيُمك��ب��ريُة  أم���ٌر  أو  ال��ن��اَس  ُتِ���مُّ 
عن  أي:  يلتزموها،  يملوها(  )أن  كالغرم  أداؤه،  يلزم  ما  )مغرم(  عظيمة  )كبرية( 

محلها )تم الناس( ُتدخل عليهم اهلم، أي: احلزن )أو أمر عظيم( كبري.

وك��ان��وا مالمتها  م��ن  ُيلِيموالَينُجوا  مل  العظائم  َش��ِه��ُدوا  إذا 
)العظائم( مجع  )من مالمتها وكانوا إذا شهدوا( حرضوا  )لينجوا( أي هرم وآباؤه 

عظيمة )مل يليموا( يأتوا بام يالمون عليه.

ق��وٍم  ول��ك��ّل  ِخيُمهْم  ِخ��ي��ُمك��ذل��ك  ال�����رّضاء  ��ت��ه��م  م��سَّ إذا 
)كذلك خيمهم( طبيعتهم )ولكل قوم إذا مستهم الرضاء( الشدة )خيم( طبيعة.

َث��ْغ��ٍر  َل��ه��واُت  ب��ه  ت  ُش���دَّ سقيُموإن  ج��ان��ُب��ه  إل��ي��ه  ُي���ش���اُر 
)ثغر(  للثغر  به هلوات( مجع هلاة للحمة مرشفة عىل احللق، استعارها  )وإن شدت 

مكان اخلوف )يشار إليه( هُيتّم به ويذكر )جانبه سقيم( مريض؛ ألنه خموف.

منه  َي���ك���َلْك  ب��أُس��ه  َس���ؤوُمخم����وٍف  وال  َأَل����فُّ  ال  َع��تِ��ي��ٌق 
ومعناًى  وزناًا  ككريم  )عتيق(  يفظك  منه(  )يكلك  عذابه  )بأسه(  خميش   )خموف( 

)ال ألف( ضعيف الرأي عظيم القوائم )وال سؤوم( ملول.

ِص��دٍق َأُروُم  ال��ذاه��بِ��َن  يف  َأُروُمل��ه  ح��َس��ٍب  ذي  لكل  وك��ان 
)له يف الذاهبن( َمن ذهب من آبائه )أروم( اسم جنس أرومة، لألصل )صدق( ضد 

كذٍب )وكان لكل ذي حسب( كثرة الرشف )أروم(.
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وقال وبلغه أن بين متيم يريدون غزو غطفان:
متيٍم  ب��ن��ي  ل��دي��ك  َأب���لِ���غ  ال��ظَّ��نُ��وُنأال  ب��اخل��ر  يأتيك  وق��د 

ب��ك��لِّ َق������رارٍة م��ن��ه��ا ت��ك��وُنب���أّن ُب��ي��وت��ن��ا ب��َم��ح��لِّ َح��ْج��ٍر 

منا  ال����داُر  ت��ك��ون  َق��ْل��َه��ى  فالَحُجوُنإىل  ُدوم���َة  أك��ن��اِف  إىل 

َروٌض َأس��اف��ُل��ه��ن  ُح��ص��وُنب���أودي���ٍة  ِخفنا  إذا  وأع��اله��ا 

َفِزعنا ف���إذا  بَسْهلها  ُع��وُنَن��ُح��لُّ  ب��األَْص��الء  منهّن  َج���َرى 

َم��راك��ُل��ه��ا م��ن ال��تَّ��ع��داء ُج��وُنوك����لُّ ُط���وال���ٍة وأق����بَّ هَن��ٍد 

��ُر ب��األص��ائ��ِل ك��لَّ ي��وٍم ال��ُق��ُروُنُت��ض��مَّ َسنابكها  ع��ى  ُت��َس��نُّ 

ال�  منها  األضغاَن  َتشتكى  الَحُروُنوكانت  واللَِّحُج  ال�َخبُّ  �َلجوُن 

َج��ه��ا َص����وارُخ ك��لِّ ي��وٍم  َتلُِنوخ��رَّ َعرائُكها  َجعَلت  فقد 

ت���ا َك��واِه��ُل��ه��ا وَك��لَّ��ت الُعيوُنوَع���زَّ َح��ِت  وَق��دَّ َسنابُِكها 

َتَمطَّت هل��ا  ��ي��اُط  ال��سِّ ُرفِ���َع  وذل���ك م��ن ُع��الل��تِ��ه��ا َم��تِ��ُنإذا 

انَقلبنا  نحن  إذا  ال�َحِقُنوَم��رِج��ُع��ه��ا  َبُن  واللَّ الَبْقِل  َنِسيُف 

ق��وًم��ا  إّن  ب����الدِك  يف  ي  هَيُ��ون��واف��َق��رِّ ب��الَده��ُم  َي��َدُع��وا  متى 

َأمَسى  حيث  ِسناًنا  انَتِجعي  َم��ِع��ُنأو  ُم��ن��ت��َج��ٌع  الغيث  ف���إّن 

ِفُنم��ت��ى ت��أت��ي��ه ت���أيت ُل����جَّ َب��ح��ٍر  السَّ َغ��واربِ��ه  يف  َت��ق��اَذُف 

سهٌل  اخل��ري  ل��ب��اِغ��ي  َل��َق��ٌب  وَك���ي���ٌد ح��ن َت��ْب��ل��وه َم��تِ��ُنل��ه 
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متيٍم  ب��ن��ي  ل��دي��ك  َأب���لِ���غ  ال��ظَّ��نُ��وُنأال  ب��اخل��ر  يأتيك  وق��د 
)الظنون( الذي ال يوثق بام عنده من خري وغريه لبخله.

ب��ك��لِّ َق������رارٍة م��ن��ه��ا ت��ك��وُنب���أّن ُب��ي��وت��ن��ا ب��َم��ح��لِّ َح��ْج��ٍر 
)بأن بيوتنا بمحل حجر( وهو الياممة )بكل قرارة( حيث يستقر املاء )منها تكون(.

منا  ال����داُر  ت��ك��ون  َق��ْل��َه��ى  فالَحُجوُنإىل  ُدوم���َة  أك��ن��اِف  إىل 
أكناف(  )إىل  دارنا  منا(  الدار  )تكون  املدينة  قرب  موضع  كسكرى:  قلهى(  )إىل 

ا وباهلاء )دومة( موضع )فاحلجون( كرسول: جبل بمكة. نواحي، مجع كنف حمركاً

َروٌض َأس��اف��ُل��ه��ن  ُح��ص��وُنب���أودي���ٍة  ِخفنا  إذا  وأع��اله��ا 
)بأودية( مجع واد )أسافلهن( مجع أسفل ضد أعىل )روض( اسم جنس ملحبس املاء 
إذا خفنا حصون( مجع حصن بالكرس، لكل موضع حصني  )وأعالها   ومنبت األزهار 

ال يوصل إىل جوفه.

َفِزعنا ف���إذا  بَسْهلها  ُع��وُنَن��ُح��لُّ  ب��األَْص��الء  منهّن  َج���َرى 
أي  منهن(  )جرى  َأَغْرنا  أو  خفنا  ومنع:  كفرح  فزعنا(  )فإذا  ليِّنها  بسهلها(  )نحل 
اخليل )باألصالء( أرض لغطفان، ويف رواية: »اآلصال«، مجع أصيل: آخر النهار )عون( 

مجع َعوان، للمتوسطة يف السن.

َم��راك��ُل��ه��ا م��ن ال��تَّ��ع��داء ُج��وُنوك����لُّ ُط���وال���ٍة وأق����بَّ هَن��ٍد 
مجع  )مراكلها(  اخللق  عظيم  )هند(  ضامر  )وأقب(  طويلة  )طوالة(  فرس  )وكل( 
سود  )جون(  العدو  شدة  التعداء(  )من  ترضب  أي:  اجلنب،  عىل  تركل  حيث  مركل، 

وبيض، ضّد.
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��ُر ب��األص��ائ��ِل ك��لَّ ي��وٍم ال��ُق��ُروُنُت��ض��مَّ َسنابكها  ع��ى  ُت��َس��نُّ 
تصب  )تسن(  النهار  آخر  أصيل  مجع  )باألصائل(  للحرب  وهتيأ  تصنع  )تضمر( 

بالسني والشني )عى سنابكها( مقدم حوافرها )القرون( مجع قرن للدفعة من الَعَرق.

ال�  منها  األضغاَن  َتشتكى  الَحُروُنوكانت  واللَِّحُج  ال�َخبُّ  �َلجوُن 
اخلب(  اللجون  )منها  والعداوة  للحقد  ضغن،  مجع  األضغان(  تشتكى  )وكانت 
الثقيل البطيء، واخلب مثله )واللحج( ككتف: ضيق النفس يسء اخللق )احلرون( كثري 

احلران.

َج��ه��ا َص����وارُخ ك��لِّ ي��وٍم  َتلُِنوخ��رَّ َعرائُكها  َجعَلت  فقد 
صارخ  مجع  )صوارخ(  خروجها  أكثر  أو  ُرقطاًا،  أي:  ا،  ُخرجاً صريها  )وخرجها( 
للمستغيث )كل يوم فقد جعلت( رشعت )عرائكها( مجع عريكة للطبيعة )تلن( تنقاد.

ت���ا َك��واِه��ُل��ه��ا وَك��لَّ��ت الُعيوُنوَع���زَّ َح��ِت  وَق��دَّ َسنابُِكها 
)سنابكها(  )وكلت( ملت  )كواهلها( ظهورها  )وعزتا( صارت أعز وأرفع منها 

حوافرها )وقدحت( غارت )العيون(.

َتَمطَّت هل��ا  ��ي��اُط  ال��سِّ ُرفِ���َع  وذل���ك م��ن ُع��الل��تِ��ه��ا َم��تِ��ُنإذا 
)إذا رفع السياط( مجع سوط للِمقرعة )هلا متطت( متددت )وذلك من عاللتها( بقية 

جرهيا )متن( قوّي.

انَقلبنا  نحن  إذا  ال�َحِقُنوَم��رِج��ُع��ه��ا  َبُن  واللَّ الَبْقِل  َنِسيُف 
)ومرجعها( ما تؤول إليه )إذا نحن انقلبنا( رجعنا من الغزو )نسيف( ما مل يتم من 

)البقل( اجلديد من النبات )واللبن احلقن( املجعول يف األسقية.
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ق��وًم��ا  إّن  ب����الدِك  يف  ي  هَيُ��ون��واف��َق��رِّ ب��الَده��ُم  َي��َدُع��وا  متى 
)بالدهم  يرتكوا  يدعوا(  متى  قوًما  )إن  اثبتي  أي:  القبيلة،  أيتها  بالدك(  يف  )فقري 

هيونوا( يذّلوا ويضعفوا.

َأمَسى  حيث  ِسناًنا  انَتِجعي  َم��ِع��ُنأو  ُم��ن��ت��َج��ٌع  الغيث  ف���إّن 
)أو انتجعي سناًنا( اطلبي خريه )حيث أمسى فإن الغيث( املطر )منتجع( مطلوب 

اخلري )معن( سائل، فعيل بمعنى فاعل، ِمن مَعَن يمَعن، أي: جرى.

ِفُنم��ت��ى ت��أت��ي��ه ت���أيت ُل����جَّ َب��ح��ٍر  السَّ َغ��واربِ��ه  يف  َت��ق��اَذُف 
)يف غواربه(  )بحر تقاذف( ترتامى  )متى تأتيه تأيت لج( اسم جنس جلة ملعظم املاء 

أعاليه )السفن( اسم جنس سفينة.

سهٌل  اخل��ري  ل��ب��اِغ��ي  َل��َق��ٌب  وَك���ي���ٌد ح��ن َت��ْب��ل��وه َم��تِ��ُنل��ه 
)له لقب( ما أشعر برفعة املسمى أو ضعته )لباغي اخلري سهل( بدل من لقب أو صفة 

)و( له )كيد( بالفتح: مكر وخديعة )حن تبلوه( ختتربه )متن( قوي.
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وقال لبين ُسليم وبلغه أنهم يريدون الغارة على غطفان:
آِل امرئ القيس َأصَفُقوا َبني  أكثُررأيُت  نحن  إننا  وق��ال��وا  علينا 

عامٍر  وأبناُء  منصور  بن  وَأعُصُُسليُم  والنُُّصور  بكر  بن  وسعُد 

واذُكروا آل عكرم  يا  ُتذكُرُخذوا حظَّكم  بالغيب  حُم  والرَّ أواَصن��ا 

ُقْربنا  إّن  ُوّدن��ا  ِمن  حظَّكم  ُرُخذوا  َتسعَّ ن��اٌر  احل��رُب  سْتنا  رَضَّ إذا 

َنسوُمكم م��ا  إىل  وإي��اك��م  َأفَقُروإن��ا  الصلح  إىل  أنتم  أو  َلِمثالِن 

بنا  َمَعَجت  صارًخا  سمعنا  ما  ُرإذا  ُضمَّ املراكل  ُورُق  صوته  إىل 

مخافًة اجلميِع  َرْيعاُن  ُش��لَّ  رواوإن  ُتنفِّ ال  ويلكم  ِج��ه��اًرا  نقول 

وراءكم سنُعِدي  إّنا  ِرْسلكم  سنُعِذُرعى  أو  أرماُحنا  فَتمنُعكم 

ف��ال��لِّ��َوى ّب��ة  َ ب��ال��رشَّ ف��إن��ا  ب��اع وَن��ي��ِسُوإال  ��ُر ُأّم����اِت ال��رِّ ُن��ع��قِّ

                    

آِل امرئ القيس َأصَفُقوا َبني  أكثُررأيُت  نحن  إننا  وق��ال��وا  علينا 
)رأيت بني آل امرئ القيس( هوازن وسليم )أصفقوا( اجتمعوا )علينا وقالوا إننا 

نحن أكثر( منهم.

عامٍر  وأبناُء  منصور  بن  وَأعُصُُسليُم  والنُُّصور  بكر  بن  وسعُد 
)سليم بن منصور( ابن عكرمة )وأبناء عامر وسعد بن بكر والنصور( أبناء نرص بن 

معاوية، سمي كلٌّ منهم بنرص ومُجعوا )وأعص( رجل.

واذُكروا آل عكرم  يا  ُتذكُرُخذوا حظَّكم  بالغيب  حُم  والرَّ أواَصن��ا 
ه  رمخَّ حفصة،  بن  عكرم�(ـة  آل  )يا  والفضل  اخلري  من  نصيبكم  حظكم(  )خذوا 
وككتف  والكرس  بالفتح  )والرحم(  آرصة  مجع  قراباتنا،  أواصنا(  )واذكروا  رضورةاً 
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وإبِل: القرابة، يذكر ويؤنث )بالغيب تذكر(.

ُقْربنا  إّن  ُوّدن��ا  ِمن  حظَّكم  ُرُخذوا  َتسعَّ ن��اٌر  احل��رُب  سْتنا  رَضَّ إذا 
بأرضاسها  عضتنا  رضستنا(  )إذا  دنونا  قربنا(  )إن  حبنا  ودنا(  من  حظكم  )خذوا 

)احلرب( القتال )نار تسعر( تّتقد.

َنسوُمكم م��ا  إىل  وإي��اك��م  َأفَقُروإن��ا  الصلح  إىل  أنتم  أو  َلِمثالِن 
أنتم إىل  )أو  تثنية ِمثل، ويرك  )ملثالن(  )وإنا وإياكم إىل ما نسومكم( نطلبه منكم 

الصلح( قطع املنازعة )أفقر( أحوج.

بنا  َمَعَجت  صارًخا  سمعنا  ما  ُرإذا  ُضمَّ املراكل  ُورُق  صوته  إىل 
)إذا ما سمعنا صارًخا( مستغيثاًا )معجت( أرسعت )بنا إىل صوته ورق( مجع أورق، 
لألسود يف غربة، الُورقة: لون الرماد )املراكل( مجع َمرَكل حيث ُتركل عىل اجلنب، أي: 

ترضب )ضمر( خفيفات.

مخافًة اجلميِع  َرْيعاُن  ُش��لَّ  رواوإن  ُتنفِّ ال  ويلكم  ِج��ه��اًرا  نقول 
ا )نقول جهاًرا( جماهرة )ويلكم(  )وإن شل( ُطِرد )ريعان( أول )اجلميع خمافة( خوفاً

كلمة عذاب )ال تنفروا( َتطردوا.

وراءكم سنُعِدي  إّنا  ِرْسلكم  سنُعِذُرعى  أو  أرماُحنا  فَتمنُعكم 
اإلرساع  أي:  الَعْدو،  عىل  نحمل  سنعدي(  )إنا  ومهلكم  رفقكم  رسلكم(  )عى 

)وراءكم فتمنعكم أرماحنا أو سنعذر( من أعذر، أي: اجتهد وبلغ العذر.

ف��ال��لِّ��َوى ّب��ة  َ ب��ال��رشَّ ف��إن��ا  ب��اع وَن��ي��ِسُوإال  ��ُر ُأّم����اِت ال��رِّ ُن��ع��قِّ
)وإال فإنا بالرشبة( موضع، وال نظري له إال جربة، جلامعة احلُمر )فاللوى( موضع، 
ويف األصل: الرمل املعوّج )نعقر( نكثر عقر )أمات( مجع أم ملا ال يعقل، واألمهات مجعها 

ممن يعقل )الرباع( مجع ُرَبع، ملا ُنتِج زمن الربيع )ونيس( نرضب يف امليرس بالقداح.
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وقال:
اٌت  ُم��غ��ريِّ وال��ُخ��ط��وُب  ال��تَّ��ق��ايللَعمُرك  امل��ع��اشة  ُط���ول  ويف 

أوف أمِّ  َم��ظ��َع��ن  ب��اَل��ي��ُت  ُت��ب��ايللقد  ال  أوف  أمُّ  ول���ك���ْن 

                    

اٌت  ُم��غ��ريِّ وال��ُخ��ط��وُب  ال��تَّ��ق��ايللَعمُرك  امل��ع��اشة  ُط���ول  ويف 
)لعمرك واخلطوب( األمور العظام )مغريات( للمودة )ويف طول املعاشة( املخالطة 

)التقايل( التباغض.

أوف أمِّ  َم��ظ��َع��ن  ب��اَل��ي��ُت  ُت��ب��ايللقد  ال  أوف  أمُّ  ول���ك���ْن 
)لقد باليت مظعن( سري أو ارحتال )أم أوف ولكن أم أوف ال تبايل( ببعدي عنها.
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أبي حارثة وبلغ مخسني ومائة سنة، فخرج يوًما يقضي  وقال يرثي سنان بن 
حاجته ومل يرجع فوجدوه ميًتا:

مثلها  َرزّي����ة  ال  زّي���ة  ال���رَّ َأَضلَِّتإن  ي��وَم  غطفاُن  َتبتغي  ما 

ِم��ّرٍة  ذا  لَتبتغي  ك��اَب  ال��رِّ َأَحلَِّتإن  ُهوُر  الشُّ إذا  َنْخَل  بُجنُوِب 

َكرهيٍة عند  الناس  خ��رَي  وَجلَِّتَينُْعون  هناك  َرِزيتُّهم  َعُظَمت 

إذا  هلا  أنت  رع  ال��دِّ َحْشُو  وَعلَِّتولنِعم  الرماُح  الَعَلق  ِمن  هَنَِلت 

                    

مثلها  َرزّي����ة  ال  زّي���ة  ال���رَّ َأَضلَِّتإن  ي��وَم  غطفاُن  َتبتغي  ما 
)إن الرزية( املصيبة )ال رزية مثلها ما تبتغي( تطلب )غطفان يوم أضلت( صارت 

ذات ضالة.

ِم��ّرٍة  ذا  لَتبتغي  ك��اَب  ال��رِّ َأَحلَِّتإن  ُهوُر  الشُّ إذا  َنْخَل  بُجنُوِب 
)إن الركاب( اإلبل )لتبتغي ذا مرة( عقل ورأي مربم )بجنوب( نواحي، مجع جنب 
)أحلت( دخلت يف احلل، أي: دخلت  الشهور( مجع شهر  )إذا  )نخل( موضع  بالفتح 

الشهور التي َيِحّل فيها القتال.

َكرهيٍة عند  الناس  خ��رَي  وَجلَِّتَينُْعون  هناك  َرِزيتُّهم  َعُظَمت 
رزيتهم(  )عظمت  حرب  شدة  كرهية(  عند  الناس  )خري  بموت  خيربون  )ينعون( 

مصيبتهم )هناك وجلت( عظمت.

إذا  هلا  أنت  رع  ال��دِّ َحْشُو  وَعلَِّتولنِعم  الرماُح  الَعَلق  ِمن  هَنَِلت 
الرماح  العلق  )من  األول  الرشب  إذا هنلت( رشبت  هلا  أنت  الدرع  )ولنعم حشو 

وعلت( رشبت بعد النهل.
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وقـــال:
لِياأال ليت ِشعري هل يرى الناُس ما أرى بدا  ما  هلم  َيبدو  أو  األمر  من 

ف���زادين ح���قٌّ  اهلل  أن  يَل  بادياب���دا  كان  ما  اهلل  تقوى  احلق  إىل 

نفوُسهم َتفنى  الناس  أّن  يَل  فانيابدا  الدهَر  َأرى  وال  وأمواهلم 

َتْلعًة األرض  من  أهبِْط  متى  وعافياوإين  ج��دي��ًدا  قبيل  أث��ًرا  َأِج���ْد 

هًوى عى  بتُّ  بِ��تُّ  ما  إذا  عادياأراين  أصبحُت  أصبحُت  إذا  وأين 

ُمقيمٍة إليها  ُأه���َدى  ُح��ف��رٍة  ورائياإىل  ِم��ن  سائٌق  إليها  َي��ُح��ثُّ 

ِحّجًة  تسعن  َخلَّفُت  وقد  ِردائياكأين  منكَبيَّ  عن  هبا  جعلُت 

مض  ما  ُم��دِرَك  لسُت  أين  يَل  جائيابدا  ك��ان  إذا  شيًئا  سابٍق  وال 

آيًة الَق��ي��ُت  شئُت  ما  إذا  ناسياأراين  كنُت  الذي  بعَض  ُتذكِّرين 

كرهيتي  َتِقيها  نفس  أَرى  إن  مالياوما  كرائُم  نفس  َتِقي  إن  وم��ا 

باقيا  احل��وادث  عى  َأرى  ال  الرواسياأال  اجلباَل  إال  خالًدا  وال 

وربَّ��ن��ا وال��ب��الَد  ال��س��امَء  والليالياوإال  م��ع��دودًة  وأي��اَم��ن��ا 

ُت��بَّ��ًع��ا َأه��ل��ك  اهلل  أن  ت��ر  وعادياأمل  ع��اد  بن  لقامن  وَأه��ل��ك 

ترى ما  قبِل  من  القرنِن  ذا  والنجاشياوأهلك  طغى  جباًرا  وفرعوَن 

به  َأصبَحت  إّم��ة  ذا  َأرى  ال  ف��َت��رتُك��ه األي���اُم وْه���ي ك��ام هياأال 

ب��نَ��ْج��وٍة ك��ان  للنعامن  َت���َر  ناجياأمل  كان  ام��رًءا  أّن  لو  الرشِّ  من 

ِحّجًة  عرشين  ُملَك  منه  غاويافغريَّ  كان  واح��ٌد  يوٌم  الدهر  من 

ُملكِه  مثُل  له  مسلوًبا  َأر  ُمواسيافلم  أو  ب��اذاًل  صديًقا  أق��لَّ 

ِجياَده  ُيعطي  ك��ان  الذين  الَغواليافأين  واحل��س��اَن  ب��أرس��اهِن��ّن 
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الُقَرى  ُيعطيهم  كان  الذين  ال��َغ��وادي��اوأين  والِمئيَن  ب��َغ��اّلِت��ّن 

ِجفاَنه َي�حرضون  الذين  الَمراسياوأي��ن  عليها  ألَقْوا  َمت  ُقدِّ إذا 

بنُفوسهْم  ُي��رِشك��وا  مل  هيارأيُتهُم  أهن���ا  رأوا  ل��ّم��ا  َم��نِ��ّي��َت��ه 

حاَفُظوا َرواح��َة  من  َحياًّا  أّن  الَمخازياَخال  َيتَُّقون  أناًسا  وكانوا 

ببابِه أن��اُخ��وا  حتى  له  املتالياف��س��اُروا  والِهجاَن  الَمطايا  كِ��راَم 

عليهُم وَأث��ن��ى  خ��رًيا  هل��م  َتالِقيافقال  ال  أْن  وداَع  َع��ه��م  وودَّ

له  بعده  م��ا  ك��ان  أم���ًرا  ماِضياوَأج���َع  األمُر  اْخَلولَج  ما  إذا  وكان 

                    

لِياأال ليت ِشعري هل يرى الناُس ما أرى بدا  ما  هلم  َيبدو  أو  األمر  من 
)أال ليت شعري( أي: ليت عقيل حارض، واخلرب حمذوف )هل يرى الناس ما أرى 

من األمر أو يبدو( يظهر )هلم ما بدا يل(.

ف���زادين ح���قٌّ  اهلل  أن  يَل  بادياب���دا  كان  ما  اهلل  تقوى  احلق  إىل 
)بدا يل أن اهلل( علم عىل اخلالق E الواجب الوجود املتصف بصفات الكامل 
)كان  فاعل  )ما(  احلق  من  بدل  اهلل(  تقوى  احلق  إىل  فزادين  )حق  النقائص  عن  املنزه 

بادًيا(.

نفوُسهم َتفنى  الناس  أّن  يَل  فانيابدا  الدهَر  َأرى  وال  وأمواهلم 
)وأمواهلم( مجع مال للملوك.

َتْلعًة األرض  من  أهبِْط  متى  وعافياوإين  ج��دي��ًدا  قبيل  أث��ًرا  َأِج���ْد 
)وإين متى أهبط( أسلك )من األرض تلعة( جمرى املاء إىل الروضة )أجد أثًرا قبيل 

ا. جديًدا وعافًيا( دارساً
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هًوى عى  بتُّ  بِ��تُّ  ما  إذا  عادياأراين  أصبحُت  أصبحُت  إذا  وأين 
ألن  ا؛  أبداً تنقيض  ال  حاجة  يل  أي:  نفس،  إرادة  هوى(  عى  بت  بت  ما  إذا  )أراين 
ا، ِمن َعَدا  ا متجاوزاً اإلنسان له حاجة ما دام حيًّا )وأين إذا أصبحت أصبحت عادًيا( تاركاً

إذا ترك وجتاوز.

ُمقيمٍة إليها  ُأه���َدى  ُح��ف��رٍة  ورائياإىل  ِم��ن  سائٌق  إليها  َي��ُح��ثُّ 
)إىل حفرة( ما يفر يف األرض )أهدى( ُأقاد )إليها مقيمة يث( يض )إليها سائق 

من ورائي(.

ِحّجًة  تسعن  َخلَّفُت  وقد  ِردائياكأين  منكَبيَّ  عن  هبا  جعلُت 
منكبي(  عن  )هبا  نزعت  )جعلت(  سنة  بالكرس  حجة(  تسعن  خلفت  وقد  )كأين 

مثنًّى )ردائي(.

مض  ما  ُم��دِرَك  لسُت  أين  يَل  جائيابدا  ك��ان  إذا  شيًئا  سابٍق  وال 
)بدا( ظهر )يل أين لست مدرك( الحق )ما مض وال سابق شيًئا إذا كان جائًيا(.

آيًة الَق��ي��ُت  شئُت  ما  إذا  ناسياأراين  كنُت  الذي  بعَض  ُتذكِّرين 
)أراين إذا ما شئت( العرب تعرب عن كثرة الوقوع بـ»إذا شئت« )القيت آية( عالمة 

)تذكرين بعض الذي كنت ناسًيا(.

كرهيتي  َتِقيها  نفس  أَرى  إن  مالياوما  كرائُم  نفس  َتِقي  إن  وم��ا 
)وما إن أرى نفس تقيها( حتفظها )كرهيتي( شجاعتي وجراءيت )وما إن تقي نفس 

كرائم مايل( مجع كريمة.

باقيا  احل��وادث  عى  َأرى  ال  الرواسياأال  اجلباَل  إال  خالًدا  وال 
)أال ال أرى عى احلوادث( الطوارئ مجع حادث وحادثة )باقًيا وال خالًدا( باقياًا دائاماً 

)إال اجلبال الرواس( الثابتة مجع راٍس.
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وربَّ��ن��ا وال��ب��الَد  ال��س��امَء  والليالياوإال  م��ع��دودًة  وأي��اَم��ن��ا 

ُت��بَّ��ًع��ا َأه��ل��ك  اهلل  أن  ت��ر  وعادياأمل  ع��اد  بن  لقامن  وَأه��ل��ك 
)أمل تر أن اهلل أهلك( أمات )ُتبًعا( من ملك اليمن إذا كانت له ِحـمري وحرضموت 
)وأهلك لقامن بن عاد( صاحب النسور التي آخرها ُلَبد )وعاديا( وهو الذي سميت به 

القبيلة.

ترى ما  قبِل  من  القرنِن  ذا  والنجاشياوأهلك  طغى  جباًرا  وفرعوَن 
)وأهلك ذا القرنن( إسكندر الرومي )من قبل ما ترى وفرعون( موسى الوليد بن 
)طغى والنجايش(  )جّباًرا( قاتالاً بالغضب  القبط فهو فرعون  مصعب، وكلُّ من ملك 

ملك احلبشة:
َوَف  النجايشُّ  والكرس  فابالفتح  خفِّ أو  دْن  َشـــدِّ واليا  واجليَم 

به  َأصبَحت  إّم��ة  ذا  َأرى  ال  ف��َت��رتُك��ه األي���اُم وْه���ي ك��ام هياأال 
عىل  هي(  كام  وهي  األيام  فترتكه  به  )أصبحت  نعمة  بالكرس  إمة(  ذا  أرى  ال  )أال 

حاهلا.

ب��نَ��ْج��وٍة ك��ان  للنعامن  َت���َر  ناجياأمل  كان  ام��رًءا  أّن  لو  الرشِّ  من 
)من الرش(  ُينجي من السيل  )كان بنجوة( مكان مرتفع  املنذر  )أمل تر للنعامن( ابن 

بالفتح والضم ما يرغب عنه )لو أن امرًءا كان ناجًيا(.

ِحّجًة  عرشين  ُملَك  منه  غاويافغريَّ  كان  واح��ٌد  يوٌم  الدهر  من 
ا فيه. )فغري منه ملك عرشين حجة( بالكرس سنة )من الدهر يوم واحد كان غاوًيا( َمغويًّ

ُملكِه  مثُل  له  مسلوًبا  َأر  ُمواسيافلم  أو  ب��اذاًل  صديًقا  أق��لَّ 
)أو  معطياًا  )باذاًل(  صاحباًا  صديًقا(  أقل  ملكه  مثل  )له  ا  منزوعاً مسلوًبا(  أر  )فلم 

ا. مواسًيا( ُمصلحاً
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ِجياَده  ُيعطي  ك��ان  الذين  الَغواليافأين  واحل��س��اَن  ب��أرس��اهِن��ّن 
)فأين الذين كان يعطي جياده( خيله، مجع جواد )بأرساهنن( مجع رسن: ما يقاد به 

)واحلسان الغوايل( املرتفعة الثمن. 

الُقَرى  ُيعطيهم  كان  الذين  ال��َغ��وادي��اوأين  والِمئيَن  ب��َغ��اّلِت��ّن 
)وأين الذين كان يعطيهم القرى( مجع قرية )بغالتن( مجع غّلة )واملئن الغوادي( 

البواكر.

ِجفاَنه َي�حرضون  الذين  الَمراسياوأي��ن  عليها  ألَقْوا  َمت  ُقدِّ إذا 
ى،  )وأين الذين يرضون جفانه( ِقصاعه )إذا قدمت ألقوا عليها املراس( مجع ِمرساً

ِمن َرسا يرسو: ثبت وأقام، ومنه ِمرسى السفينة.

بنُفوسهْم  ُي��رِشك��وا  مل  هيارأيُتهُم  أهن���ا  رأوا  ل��ّم��ا  َم��نِ��ّي��َت��ه 
)رأيتهم مل يرشكوا بنفوسهم منيته( موته )ملا رأوا أهنا هي( املوت.

حاَفُظوا َرواح��َة  من  َحياًّا  أّن  الَمخازياَخال  َيتَُّقون  أناًسا  وكانوا 
)خال أن حياًّا من رواحة( ابن عبس ألهنم من مجرات العرب )حافظوا وكانوا أناسا 

يتقون املخازي(.

ببابِه أن��اُخ��وا  حتى  له  املتالياف��س��اُروا  والِهجاَن  الَمطايا  كِ��راَم 
)اهلجان( البيض من اإلبل.

عليهُم وَأث��ن��ى  خ��رًيا  هل��م  َتالِقيافقال  ال  أْن  وداَع  َع��ه��م  وودَّ
)أثنى عليهم( مدحهم.

له  بعده  م��ا  ك��ان  أم���ًرا  ماِضياوَأج���َع  األمُر  اْخَلولَج  ما  إذا  وكان 
ا )وكان إذا ما اخلولج األمر( التوى  )وأجع أمًرا كان ما بعده له( أي: ُيتحّدث به أبداً

ا عليه. ومل يستقم )ماضًيا( عازماً
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وقال ألم ولده كعب:
َت���ُزرين  ال  ك��ع��ب  أمُّ  َم���زاِروق��ال��ت  م��ن  ل���َك  م��ا  واهلل  ف��ال 

عني وَص���ددَت  ِعبَتني  واصطباريرأي��ُت��َك  صري  عليَك  فكيف 

ب ُأق���رِّ ومل  َبنِيك  ُأف��ِس��د  الكباِرفلم  ال��ُم��لِ��ّم��ات  م��ن  إل��ي��ك 

واطمئِنّي ك��ع��ٍب  ُأمَّ  داِرَأِق��ي��م��ي  ب��خ��ري  أق��م��ِت  م��ا  ف��إن��ِك 

                    

َت���ُزرين  ال  ك��ع��ب  أمُّ  َم���زاِروق��ال��ت  م��ن  ل���َك  م��ا  واهلل  ف��ال 
ا. )ال تزرين( تقصدين شوقاً

عني وَص���ددَت  ِعبَتني  واصطباريرأي��ُت��َك  صري  عليَك  فكيف 
)رأيتك عبتني( أظهرت مساوّي )وصددت عني فكيف عليك صري( حبس نفيس 

عىل ما تكره )واصطباري( تكلف صربي.

ب ُأق���رِّ ومل  َبنِيك  ُأف��ِس��د  الكباِرفلم  ال��ُم��لِ��ّم��ات  م��ن  إل��ي��ك 
)فلم أفسد بنيك( مل ألدهم ذوي نقص )ومل أقرب إليك من امللامت( مجع ملمة، ملا 

ألمَّ باإلنسان مما يكره )الكبار( العظام.

واطمئِنّي ك��ع��ٍب  ُأمَّ  داِرَأِق��ي��م��ي  ب��خ��ري  أق��م��ِت  م��ا  ف��إن��ِك 
مكرمة  دار(  بخري  )أقمت  ظرفية  ما(  )فإنك  اثبتي  واطمئني(  كعب  أم  )أقيمي 

عندي.
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وقال ميدح هرم بن سنان:
فَثْهَمِد  بالبقيع  دي���اًرا  َمعَبِدَغِشيُت  ُأّم  ِمن  َأْقَويَن  قد  َدوارَس 

َعشّيٍة  ك��لَّ  األرواُح  هبا  ِدَأربَّ���ْت  ُمنضَّ َخ��ي��ٍم  آُل  إال  يبق  فلم 

َخوالٍد  كالَحمام  ث��الٍث  ُمتلبِِّدوغ��رُي  ه��ام��ٍد  ُم��ِح��ي��ٍل  وه���اٍب 

جُتيبني  ال  أهن���ا  رأي����ُت  َجْلَعِدفلما  كالَفحل  َوجناَء  إىل  هَنضُت 

وِرحلتي  َس��ريي  ُيبِق  مل  َمحِفِدُجمالّيٍة  غرَي  َنيِّها  من  َظهرها  عى 

َمنَهٍل  َم��آب��َة  ْفها  ُتكلِّ م��ا  فَتْجَهِدمتى  إليه  ُتنَهْك  أو  فُتسَتعَف 

شأَوها  وُط  السَّ خُي��ِرِج  وملا  الَغِدَت��ِرْده  ناجيَة  الليِل  َجنُوَح  َمُروًحا 

َنجيحًة  جَتِْدها  جَتَهْد  إن  ك  ِدكَهمِّ َتَزيَّ عنها  َتسرتِخ  وإن  َصبوًرا 

كأّنه  ب��َج��وٍن  ِذْف��راه��ا  ُمْعَقِدوَتنِضُح  املراجل  يف  ُكَحيٍل  َعِصيُم 

ه  ُتِمرُّ الَعِسيب  ب��َرّي��اِن  ِدوَت��ْل��ِوي  ُمجدَّ الرشاِب  محروِم  َفْرج  عى 

وَتّتقي  ال��َع��يِشِّ  أغ���واَل  ُم�ْحَصِدُت��ب��اِدُر  الِقدِّ  من  َملِويٍّ  ُعاللَة 

ُحّرٍة  الَمالطِِم  َسْفعاِء  َف��رَق��ِدكخنساَء  ُأمِّ  َم����زؤودٍة  ُم��س��افِ��رٍة 

به  ُيتَّقى  ِمثُله  ب��س��الٍح  ِدَغ���َدت  الُمتوحِّ اخلائِف  جأَش  وُيؤِمن 

فيهام  الِعْتق  َتعِرف  ِدوساِمعَتِن  ُمحدَّ الُكعوب  َمدلوِك  ِجْذر  إىل 

ك��أهن��ام َم��ك��ح��ول��ت��اِن ب��إث��ِم��ِدون��اظ��رَت��ِن َت��ْط��َح��راِن َق��ذامه��ا

فخاَلَفت  َخالٌء  أو  َضحاٌء  وَمرَقِدَطَباها  كِناٍس  يف  باُع  السِّ إليه 

َخَلواُتا هلا  َتغِفر  فلم  َمعَهِدأضاَعت  آِخ��ِر  عند  بياًنا  ف��الَق��ْت 

حوله الطرُي  َتحُجُل  ِشْلٍو  عند  ِددًما  ُمقدَّ إه��اٍب  يف  لِ�حاٍم  وَب��ْض��َع 

َخِيلٍة  كلِّ  َغيَب  عنها  وَتَشى ُرماَة الَغوِث من كلِّ َمرَصِدوَتنُفُض 
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وكأهّنا  َوْحِشيِّها  عى  ِدفجالْت  ُمعضَّ راِزق����يٍّ  يف  ُم��َسَب��ل��ٌة 

رَأْتُم  حتى  الَبِن  َوْش��َك  َتدِر  َمقَعِدومل  كلَّ  أنفاَقها  َقعُدوا  وقد 

كِليهام  جانَبيها  ِم��ن  هبا  جَتَهِدوث���اُروا  دَّ  الشَّ ُيْجِشْمنَها  وإن  وجالْت 

ورائها  ِم��ن  يأتينَها  األىُل  َتصَطِدَت��ُب��ذُّ  وابُق  السَّ تتقدْمها  وإن 

أهنا امل��وت  َغ��ْم��رِة  ِم��ن  ُتقَصِدفَأنَقذها  النَّبَل  َتنُظِر  إن  أهنا  رأت 

َوت��ريٌة  فيه  ليس  ُم��ِج��دٌّ  ِم��ذَوِدَن��ج��اٌء  بَأسَحَم  عنها  وَتذبيُبها 

وبينها  بينهّن  فَأْلقت  ت  َغرَقِدوَج���دَّ َدواخ��ُن  ث��ارت  كام  غباًرا 

ُقوبَِلت  كالَخذاريِف  ُمسنَِدبُملتئامٍت  الطَّريقة  خاظِي  َجوَشٍن  إىل 

ووسيُجها تجرُيها  َه���ِرٍم  وَتغَتِديإىل  التِّامم  الليل  من  َت��ُروُح 

اللَِّوى  من  ثالًثا  سارت  هرٍم  ِدإىل  الُمتعمِّ ال��واث��ق  مسرُي  فنِعَم 

أتيَته  ح��ٍن  َأيُّ  عليه  بَأْسُعِدس���واٌء  أم  ُيتَّقى  َنْحٍس  أساعُة 

بسيِفه  ال��ُك��امة  اب  ب���رَضّ الُمقيَِّدأل��ي��َس  األس��رِي  أغ��الِل  وَف��ّك��اك 

عرينَه  َيحمي  ِشْبَلن  أيب  ِدكليٍث  ُي��ع��رِّ مل  ن��ج��دًة  الَق���ى  ه��و  إذا 

به  ُيتَّقى  َحْمُيها  ح��رٍب  وبالَيِدوِم���دَرُه  باللساِن  ج��اِم  ال��رِّ شديُد 

َيَضُعونه ال  األع��داِء  عى  ِدوثِْقٌل  الُمطرَّ وم��أَوى  أثقاٍل  ومَحّ���اُل 

ِدأل��ي��َس ب��َف��ّي��اٍض َي���داه َغ��امم��ٌة  حُممَّ نَِن  السِّ يف  اليتامى  ثِ��امُل 

غايًة  َعيالن  بن  قيُس  ابتَدَرت  ِدإذا  ُيسوَّ إليها  َيسبِْق  َمن  املجِد  ِمن 

ٍز  ُم��رِّ َط��ْل��ٍق  ُك��لَّ  إليها  ِدَسَبقَت  ُمجلَّ غرِي  الغاياِت  إىل  َسُبوٍق 

وَيبُعِدكفضِل َجواِد اخليِل َيسبُِق َعْفُوه الس�  َيَهْد  َيجَهْدن  وإن  �ِساع 

َغنيمًة  ُي��ك��ثِّ��ر  مل  َن��ِق��يٌّ  ِدَت��ِق��يٌّ  بَحَقلَّ وال  قربى  ذي  بنَهكِة 
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َمخانًة  فيه  ي��أت  مل  ُرُب���ٍع  ِدس��وى  ُمتهوِّ ع��ائ��ٍذ  م��ن  َرَه��ًق��ا  وال 

بسيِفه  اف���رتاٍص  أو  ل��ه  ِدَيطِيب  ُمتوقِّ ع��ارٍض  يف  َدَه���ٍش  عى 

مَتْت  مل  الناَس  خُيلِد  محٌد  كان  بُمخلِِدفلو  ليس  الناِس  محَد  ولكّن 

ِدول��ك��ّن م��ن��ه ب��اق��ي��اٍت ِوراث����ًة  وَت���زوَّ بعَضها  َبنِيك  ف���أوِرْث 

فإنه  ال��َم��م��ات  ي��وِم  إىل  ْد  َموِعِدَت����زوَّ آخ��ُر  النفُس  َكِرهْته  ولو 

                    

فَثْهَمِد  بالبقيع  دي���اًرا  َمعَبِدَغِشيُت  ُأّم  ِمن  َأْقَويَن  قد  َدوارَس 
)غشيت( أتيت )دياًرا( مجع دار )بالبقيع( موضع فيه ُأُروُم الشجر من رضوب شتى 

)فثهمد( موضع )دوارس قد أقوين( خلون )من أم معبد( َعلم.

َعشّيٍة  ك��لَّ  األرواُح  هبا  ِدَأربَّ���ْت  ُمنضَّ َخ��ي��ٍم  آُل  إال  يبق  فلم 
)فلم يبق إال آل(  النهار  )كل عشية( آخر  )األرواح( مجع ريح  )أربت هبا( أقامت 

شخص )خيم( بالفتح: اسم جنس خيمة )منضد( جمعول بعضه فوق بعض.

َخوالٍد  كالَحمام  ث��الٍث  ُمتلبِِّدوغ��رُي  ه��ام��ٍد  ُم��ِح��ي��ٍل  وه���اٍب 
مجع  مقيامت،  باقيات  )خوالد(  محامة  جنس  اسم  كاحلامم(  )ثالث  َأثاٍف  )وغري( 
دارس  متغري  )هامد(  احلول  عليه  آٍت  )حميل(  َغرَبة  أي:  َهبوة،  عليه  )وهاب(  خالدة 

)متلبد( الصق بعضه ببعض.

جُتيبني  ال  أهن���ا  رأي����ُت  َجْلَعِدفلما  كالَفحل  َوجناَء  إىل  هَنضُت 
)فلام رأيت أهنا ال جتيبني هنضت( قمت )إىل( ناقة )وجناء( عظيمة الوجنتني، أو 
)جلعد(  للرضاب  الُمَعّد  )الفحل(  )ك�(ـاجلمل  األرض  من  غلظ  ما  الوجني:  تشبه 

شديدة.
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وِرحلتي  َس��ريي  ُيبِق  مل  َمحِفِدُجمالّيٍة  غرَي  َنيِّها  من  َظهرها  عى 
)عى ظهرها من  )مل يبق سريي ورحلتي( ارحتايل  )جالية( كاجلمل يف عظم اخللق 

نيها( شحمها )غري حمفد( أصل السنام.

َمنَهٍل  َم��آب��َة  ْفها  ُتكلِّ م��ا  فَتْجَهِدمتى  إليه  ُتنَهْك  أو  فُتسَتعَف 
)منهل(  املنهل واإلياب عشية  النهار إىل  )مآبة( سري أول  )متى ما تكلفها( حتمْلها 
مكان ورود )فتستعف( يؤخذ عفوها يف السري )أو تنهك( يبالغ يف رضهبا )إليه فتجهد( 

تتعب.

شأَوها  وُط  السَّ خُي��ِرِج  وملا  الَغِدَت��ِرْده  ناجيَة  الليِل  َجنُوَح  َمُروًحا 
به  تسمح  وما  عفوها  )شأوها(  الرضب  آلة  )السوط(  يستخرج  خيرج(  وملا  )ترده 
نفسها )مروًحا( شديدة الفرح )جنوح الليل( متيل نشاطاًا إذا سارت فيه )ناجية( رسيعة 

)الغد( البكرة.

َنجيحًة  جَتِْدها  جَتَهْد  إن  ك  ِدكَهمِّ َتَزيَّ عنها  َتسرتِخ  وإن  َصبوًرا 
)وإن  الصرب  كثرية  )صبوًرا(  رسيعة  نجيحة(  جتدها  جتهد  )إن  إرادتك  )كهمك( 

َد، لرضب من السري فوق الَعنَق. تسرتخ عنها تزيد( تسري التزيُّ

كأّنه  ب��َج��وٍن  ِذْف��راه��ا  ُمْعَقِدوَتنِضُح  املراجل  يف  ُكَحيٍل  َعِصيُم 
)وتنضح( ترش )ذفراها( عظامن خلف أذنيها )ب�(ـَعرق )جون( أسود )كأنه عصيم( 

أثر بقية )كحيل( كُزبرٍي: ما يطىل به )يف املراجل( مجع ِمرجل، للقدر )معقد( مطبوخ.

ه  ُتِمرُّ الَعِسيب  ب��َرّي��اِن  ِدوَت��ْل��ِوي  ُمجدَّ الرشاِب  محروِم  َفْرج  عى 
الذنب  عظم  )العسيب(  ممتلئ  )ريان(  )ب�(ـذَنب  وشامالاً  يميناًا  ترضب  )وتلوي( 

)متره( تلصقه )عى فرج( ِخْلٍف )حمروم( ممنوع )الرشاب جمدد( مقطوع األْطباء.
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وَتّتقي  ال��َع��يِشِّ  أغ���واَل  ُم�ْحَصِدُت��ب��اِدُر  الِقدِّ  من  َملِويٍّ  ُعاللَة 
وسط  )عاللة(  حتذر  وتتقي(  )العيش  للمهلك  ُغول  مجع  خماويف،  أغوال(  )تبادر 

سوٍط )ملوي( مفتول )من القد( ما ُقدَّ من اجللد، أي: قطع )حمصد( حمكم الفتل.

ُحّرٍة  الَمالطِِم  َسْفعاِء  َف��رَق��ِدكخنساَء  ُأمِّ  َم����زؤودٍة  ُم��س��افِ��رٍة 
)ك�(ـبقرة وحش )خنساء( قصرية األنف )سفعاء( سوداء )املالطم( اخلدود )حرة( 
بقرة  ولد  فرقد(  )أم  مذعورة  )مزؤودة(  أرض  إىل  أرض  من  خارجة  )مسافرة(  كريمة 

وحش كالُفرُقود.

به  ُيتَّقى  ِمثُله  ب��س��الٍح  ِدَغ���َدت  الُمتوحِّ اخلائِف  جأَش  وُيؤِمن 
)غدت( ابتكرت )ب�(ـقرنني كـ)�سالح مثله( أي: السالح )يتقى( يقاَبل )به ويؤمن( 

يثبِّت )جأش( صدر )اخلائف املتوحد( املنفرد.

فيهام  الِعْتق  َتعِرف  ِدوساِمعَتِن  ُمحدَّ الُكعوب  َمدلوِك  َجْذر  إىل 
بالفتح  )جذر(  مع  إىل(  )فيهام  الكرم  )العتق(  تعلم  تعرف(  )سامعتن  أذنني  )و( 

والكرس: أصل قرن )مدلوك( مملس )الكعوب( الُعَقد من القرن )حمدد( ذي حدة.

ك��أهن��ام َم��ك��ح��ول��ت��اِن ب��إث��ِم��ِدون��اظ��رَت��ِن َت��ْط��َح��راِن َق��ذامه��ا
)و( عينني )ناظرتن تطحران( ترميان )قذامها( وسخهام )كأهنام مكحولتان بإثمد( 

كحل. 

فخاَلَفت  َخالٌء  أو  َضحاٌء  وَمرَقِدَطَباها  كِناٍس  يف  باُع  السِّ إليه 
كناس(  يف  السباع  إليه  )فخالفت  خلو  خالء(  )أو  غداء  )ضحاء(  دعاها  )طباها( 

الكناس واملكنس مكان الظبي )ومرقد( مكان ُرقاد.
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َخَلواُتا هلا  َتغِفر  فلم  َمعَهِدأضاَعت  آِخ��ِر  عند  بياًنا  ف��الَق��ْت 
)هلا خلواتا( مجع خلوة،  )فلم تغفر( تسرت  )أضاعت( تركت ولدها وغفلت عنه 
موضع  معهد(  آخر  )عند  دليالاً  )بياًنا(  صادفت  )فالقت(  وتغفر  أضاعت  بني  تنازٌع 

عهدته فيه.

حوله الطرُي  َتحُجُل  ِشْلٍو  عند  ِددًما  ُمقدَّ إه��اٍب  يف  لِ�حاٍم  وَب��ْض��َع 
)الطري  تثب  )تجل(  فيه  أطراف  ال  اجللد  بقية  شلو(  )عند  »بياناًا«  من  بدل  )دًما( 
حوله وبضع( بالفتح والكرس: ِقَطع، اسم جنس بضعة )حلام( مجع حلم )يف إهاب( جلد 

)مقدد( مقطع.

َخِيلٍة  كلِّ  َغيَب  عنها  وَتَشى ُرماَة الَغوِث من كلِّ َمرَصِدوَتنُفُض 
ما غاب عنها وما غيَّب عنها األشياء  )عنها غيب(  )وتنفض( كتنظر وزناًا ومعناًى 
)كل خيلة( رملة ذات شجر صار هلا كالَخْمل )وتشى رماة( مجع رام )الغوث( حّي من 

طيء معروف بالرماية )من كل مرصد( مكان خوف.

وكأهّنا  َوْحِشيِّها  عى  ِدفجالْت  ُمعضَّ راِزق����يٍّ  يف  ُم��َسَب��ل��ٌة 
ه من  )فجالت( جاءت وذهبت )عى وحشيها( جانبها األيمن، نسبة للوحشة؛ خللوِّ
ا )يف رازقي( ثوب أبيض  ، أي: قميصاً احلالب والراكب )وكأهنا مسبلة( ملبسة رسباالاً

)معضد( خمطط.

رَأْتُم  حتى  الَبِن  َوْش��َك  َتدِر  َمقَعِدومل  كلَّ  أنفاَقها  َقعُدوا  وقد 
)ومل تدر( تعلم )وشك( رسعة )البن( الفراق )حتى رأتم( أي الرماة )وقد قعدوا 

أنفاقها( طرقها )كل مقعد( ُقعود أو موضعه.

كِليهام  جانَبيها  ِم��ن  هبا  جَتَهِدوث���اُروا  دَّ  الشَّ ُيْجِشْمنَها  وإن  وجالْت 
ويملنها  يكلفنها  يشمنها(  وإن  وجالت  كليهام  جانبيها  )من  وثبوا  هبا(  )وثاروا 

)الشد( اجلري )جتهد( ترسع.
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ورائها  ِم��ن  يأتينَها  األىُل  َتصَطِدَت��ُب��ذُّ  وابُق  السَّ تتقدْمها  وإن 
تصطد(  السوابق  تتقدمها  )وإن  خلفها  ورائها(  من  )يأتينها  الاليت  األىل(  )تبذ 

تقتلهن.

أهنا امل��وت  َغ��ْم��رِة  ِم��ن  ُتقَصِدفَأنَقذها  النَّبَل  َتنُظِر  إن  أهنا  رأت 
)النبل(  )املوت أهنا رأت أهنا إن تنظر( تنتظر  )من غمرة( شدة  )فأنقذها( خلصها 

اسم مجع سهم )تقصد( ُتقَتل، رماه فأقصده: أصاب مقتله.

َوت��ريٌة  فيه  ليس  ُم��ِج��دٌّ  ِم��ذَوِدَن��ج��اٌء  بَأسَحَم  عنها  وَتذبيُبها 
ها الكالب  )نجاء( إرساع )جمد( جمتهد )ليس فيه وترية( تلبث وفتور )وتذبيبها( ردُّ

. ودفعها هلا )عنها ب�(ـقرن )أسحم( أسود )مذود( ِمدفع، ِمفعل من ذاد إذا ردَّ

وبينها  بينهّن  فَأْلقت  ت  َغرَقِدوَج���دَّ َدواخ��ُن  ث��ارت  كام  غباًرا 
)وجدت( اجتهدت )فألقت بينهن( أي: الكالب )وبينها غباًرا كام ثارت( ارتفعت 

)دواخن( مجع دخان:
دواخنا استندروا  الدخان  ــوا عــواثــنــاويف  ــع ـــان مج ـــَث ـــذا ُع ك

)غرقد( شجر.

ُقوبَِلت  كالَخذاريِف  ُمسنَِدبُملتئامٍت  الطَّريقة  خاظِي  َجوَشٍن  إىل 
ا )كاخلذاريف( مجع خذروف خشبة تلعب  )ب�(ـقوائم )ملتئامت( يشبه بعضها بعضاً
ا )إىل( مع )جوشن( صدر )خاظي( كثري  هبا الصبيان )قوبلت( ُجعل بعضها يقابل بعضاً

حلم مرتاكب )الطريقة( حلمة أعىل الصدر )مسند( مرتفع.

ووسيُجها تجرُيها  َه���ِرٍم  وَتغَتِديإىل  التِّامم  الليل  من  َت��ُروُح 
التامم(  الليل  من  )تروح  إرساعها  )ووسيجها(  اهلاجرة  سريها  تجريها(  هرم  )إىل 

أطول ليايل السنة )وتغتدي(.
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اللَِّوى  من  ثالًثا  سارت  هرٍم  ِدإىل  الُمتعمِّ ال��واث��ق  مسرُي  فنِعَم 
بمسريه  )الواثق(  سري  مسري(  )فنعم  موضع  اللوى(  من  ثالًثا  سارت  هرم  )إىل 

)املتعمد( القاصد.

أتيَته  ح��ٍن  َأيُّ  عليه  بَأْسُعِدس���واٌء  أم  ُيتَّقى  َنْحٍس  أساعُة 
أم بأسعد( مجع سعد  )يتقى  )أتيته أساعة نحس( رش  )سواء عليه أي حن( وقت 

ضد رش.

بسيِفه  ال��ُك��امة  اب  ب���رَضّ الُمقيَِّدأل��ي��َس  األس��رِي  أغ��الِل  وَف��ّك��اك 
)أليس برضاب الكامة بسيفه( مجع َكمّي، للشجاع الذي يكمي شجاعته ليغر أقرانه 

)وفكاك أغالل( مجع ُغّل، للقيد )األسري( املأسور )املقيد(.

عرينَه  َيحمي  ِشْبَلن  أيب  ِدكليٍث  ُي��ع��رِّ مل  ن��ج��دًة  الَق���ى  ه��و  إذا 
)كليث( أسد )أيب شبلن( تثنية شبٍل، لولد األسد )يمي( يمنع )عرينه( مكانه من 

األمجة )إذا هو القى نجدة( شدةاً وجرأة )مل يعرد( يتأخر.

به  ُيتَّقى  َحْمُيها  ح��رٍب  وبالَيِدوِم���دَرُه  باللساِن  ج��اِم  ال��رِّ شديُد 
الرجام(  )به شديد  يدفع  )يتقى(  )حرب محيها( شدهتا  ِمْدرأ، أي: مدفع  )ومدره( 

املرامجة والرمي )باللسان( لفصاحته )وباليد( ملضيِّه.

َيَضُعونه ال  األع��داِء  عى  ِدوثِْقٌل  الُمطرَّ وم��أَوى  أثقاٍل  ومَحّ���اُل 
أْمر العشرية  )ومحال أثقال( من  )عى األعداء ال يضعونه( يسقطونه  )وثقل( ثقيل 

)ومأوى املطرد( املطرود عن عشريته.

ِدأل��ي��َس ب��َف��ّي��اٍض َي���داه َغ��امم��ٌة  حُممَّ نَِن  السِّ يف  اليتامى  ثِ��امُل 
ومعناًى  وزناًا  كسحابة  غاممة(  )يداه  القوم  عىل  يفيض  عطاء  كثري  بفياض(  )أليس 

)ثامل( -بالكرس- أهِل بيٍت ُيطعم )اليتامى( مجع يتيم مليت األب:
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ــاِن  ــس اإلن يف  ــُم  ــْت ــُي ال هبــتــاِنفـــائـــدٌة  ــال  ب األب  ــل  ــَب ِق ـــن  ِم
فقْط األم  ــن  م الــبــهــائــم  شطْطويف  بــال  ــا  مــعاً منهام  ــرِي  ــط وال

ا. )يف السنن( الشدائد، مجع َسنة بالفتح، والكرُس يف اجلمع )حممد( كمعظم: يمد كثرياً

غايًة  َعيالن  بن  قيُس  ابتَدَرت  ِدإذا  ُيسوَّ إليها  َيسبِْق  َمن  املجِد  ِمن 
يسبق  )من  الرشف  املجد(  )من  )غاية( مدى  قبيلته  بن عيالن(  قيس  ابتدرت  )إذا 

ا. إليها يسود( جيعل سيداً

ٍز  ُم��رِّ َط��ْل��ٍق  ُك��لَّ  إليها  ِدَسَبقَت  ُمجلَّ غرِي  الغاياِت  إىل  َسُبوٍق 
)سبقت إليها كل( رجل )طلق( بنيِّ الفضل معطاء )مرز( يسبق إىل الكرم واخلري: 

ــال عىل  ــا ع ٌز بــالــكــرس م ــالُمـــــربِّ ــه عــنــهــم َع ــون ــك ـــه ل ـــران أق
)سبوق إىل الغايات غري جملد( مرضوب عىل اجللد، شبَّهه بالفرس السبوق دون رضب 

جلده.

وَيبُعِدكفضِل َجواِد اخليِل َيسبُِق َعْفُوه الس�  َيَهْد  َيجَهْدن  وإن  �ِساَع 
ا من غري أن جيهد )الساع( من  )كفضل جواد اخليل يسبق عفوه( ما جاء منه عفواً

اخليل )وإن يهدن( يف السري )يهد( فيه )ويبعد( عنهن.

َغنيمًة  ُي��ك��ثِّ��ر  مل  َن��ِق��يٌّ  ِدَت��ِق��يٌّ  بَحَقلَّ وال  قربى  ذي  بنَهكِة 
)تقي( زكي )نقي( نظيف )مل يكثر غنيمة( ما يؤخذ من العدو كالُغنم واملغنم )بنهكة( 

نقص وإرضار )ذي قربى( قرابة )وال بحقلد( كَعملَّس: سيئ اخللق.

َمخانًة  فيه  ي��أت  مل  ُرُب���ٍع  ِدس��وى  ُمتهوِّ ع��ائ��ٍذ  م��ن  َرَه��ًق��ا  وال 
معتصم  عائذ(  )من  ظلاماً  ا:  حمركاً رهًقا(  )وال  خيانة  خمانة(  فيه  يأت  مل  ربع  )سوى 

)متهود( مطمئن ساكن إليه.
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بسيِفه  اف���رتاٍص  أو  ل��ه  ِدَيطِيب  ُمتوقِّ ع��ارٍض  يف  َدَه���ٍش  عى 
)عى  )بسيفه( له أكثر من ألف اسم  )له أو افرتاص( رضب وقطع  َيِحّل  )يطيب( 
السامء  أفق  يف  املعرتض  للنوء  العارض،  يشبه  )عارض(  جيش  )يف(  عجلة  دهش( 

)متوقد(.

مَتْت  مل  الناَس  خُيلِد  محٌد  كان  بُمخلِِدفلو  ليس  الناِس  محَد  ولكّن 
ليس  الناس  محد  ولكن  متت  مل  )الناس  يبقي  )خيلد(  باجلميل  ذكر  محد(  كان  )فلو 

بمخلد(.

ِدول��ك��ّن م��ن��ه ب��اق��ي��اٍت ِوراث����ًة  وَت���زوَّ بعَضها  َبنِيك  ف���أوِرْث 
امحل  وتزود(  بعضها  بنيك  )فأورث  موروثة  وباهلمز:  وراثة(  باقيات  منه  )ولكن 

الزاد.

فإنه  ال��َم��م��ات  ي��وِم  إىل  ْد  َموِعِدَت����زوَّ آخ��ُر  النفُس  َكِرهْته  ولو 
)تزود إىل يوم املامت فإنه ولو كرهته( أبغضته )النفس آخر موعد( وقت معلوم.
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وقال ميدح سنان بن حارثة:
الطُُّلوال َع��رف��َت  ليَى  آِل  ُمُثوالأِم��ن  م��اث��الٍت  ُح���ُرٍض  ب��ِذي 

ُمِحيالَب���لِ���َن وَت����َس����ُب آي��اِت��ن��� ��ا  َرقاًّ حوَلِن  َف��ْرِط  عن  �ن 

ِح��ي���  الُفؤوالإل��ي��َك ِس��ن��اُن غ���داَة ال��رَّ وُأميِض  النُّهاَة  َأعِي  �ِل 

َب��نِ��ي وائ���ٍل وارَه��بِ��ي��ه َج��ِدي��الف��ال ت��أَم��نِ��ي َغ�����ْزَو أف��راِس��ه 

َي��ؤو  ام���رٍئ ال  اّت��ق��اُء  ُيطِيالوك��ي��ف  حتى  الغزِو  يف  بالقوِم  ُب 

ي����َن ُح��والب��ُش��ْع��ٍث ُم��ع��طَّ��ل��ٍة ك��ال��ِق��ِسِّ  َغ���َزون خم��اًض��ا وُأدِّ

��َره��ا ق��اف��الٍت ُق��ُف��والَن���واِش���َز أط���ب���اِق أع��ن��اِق��ه��ا وُض��مَّ

ال��ِغ��وا  لِ���ِح���واِل  َأدَل���ُج���وا  َضئيالإذا  نِْكًسا  القوم  يف  ُتلَف  مل  ِر 

��ال  َبِسيالول��ك��ّن َج���ْل���ًدا ج��ي��َع ال��سِّ ��ا  ِع��ضاًّ ذاك  ل��ي��ل��َة  ِح 

لِيالف��ل��ّم��ا َت���ب���لَّ���َج م���ا ف��وَق��ه  الشَّ عليه  ف��َش��نَّ  َأن����اَخ 

َن��ْث��رًة  فوقها  ِم��ن  ُفُلوالوض��اَع��َف  عنها  ال��َق��واض��َب  َت���ُردُّ 

الَمِسيِل ك��َأض��اِة  ُت��غ��يشِّ ع��ى َق��دَم��ي��ه ُف��ُض��والُم��ض��اَع��َف��ًة 

قا  ُث���م  بيالف��نَ��ْه��نَ��َه��ه��ا س���اع���ًة  السَّ َخ��لُّ��وا  للواِزعيهّن  ل 

ا ُثُعوالف��َأت��َب��ع��ه��م َف��ي��َل��ًق��ا ك��ال��سَّ َشْخًبا  ُتْتبع  ج���أواَء  ب 

َت��َرى  َرِعيالَع��ن��اِج��ي��َج يف ك��لِّ َرْه���ٍو  ُت��ب��اِري  رِساًع���ا  ِرع���ااًل 

الظِّبا َخ��ْل��َج  َيخُلْجن  ِميالَج��وانِ��َح  وَينِزْعن  ِمياًل  َيركْضن  ِء 

صحبه  ع��ى  َق���ِص���رًيا  ي��وًم��ا طويالف��َظ��لَّ  ال��ق��وم  وظ��لَّ ع��ى 
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الطُُّلوال َع��رف��َت  ليَى  آِل  ُمُثوالأِم��ن  م��اث��الٍت  ُح���ُرٍض  ب��ِذي 
)أمن آل ليى عرفت الطلوال( مجع طلل: ما تشخص من آثار الديار )بذي حرض( 

واد بعينه )ماثالت( منتصبات، وهي من األضداد )مثواًل( انتصاباًا.

ُمِحيالَب���لِ���َن وَت����َس����ُب آي��اِت��ن��� ��ا  َرقاًّ حوَلِن  َف��ْرِط  عن  �ن 
)بلن( درسن )وتسب( تظن )آياتن( عالماهتن )عن( بعد )فرط( ميّض )حولن 

ا( ما ُيكتب فيه )حمياًل( آت عليه حول. رقاًّ

ِح��ي���  الُفؤوالإل��ي��َك ِس��ن��اُن غ���داَة ال��رَّ وُأميِض  النُّهاَة  َأعِي  �ِل 
ناه  )النهاة( مجع  )أعي( كأرمي: ضد أطيع  الرحيل( االرحتال  )إليك سنان غداة 
)وأميض( أنفذ )الفؤول( مجع فأل باهلمز واأللف، وهو التيمن بسامع كالم حسن، كأن 

ُتسِمع املريض أو املسافر يا سامل ويا غانم.

َب��نِ��ي وائ���ٍل وارَه��بِ��ي��ه َج��ِدي��الف��ال ت��أَم��نِ��ي َغ�����ْزَو أف��راِس��ه 
)فال تأمني( تسكن قلوبكم )غزو( سري قاصد القتال واالنتهاب )أفراسه( مجع فرس 

)بني وائل( قبيلة )وارهبيه( خافيه يا )جديل�(ـة قبيلة أخرى.

َي��ؤو  ام���رٍئ ال  اّت��ق��اُء  ُيطِيالوك��ي��ف  حتى  الغزِو  يف  بالقوِم  ُب 
يطيل(  حتى  الغزو  يف  )بالقوم  يرجع  يؤوب(  ال  )امرئ  اجتناب  اتقاء(  )وكيف 

الغزو.

ُحوالب��ُش��ْع��ٍث ُم��ع��طَّ��ل��ٍة ك��ال��ِق��ِسِّ  ي���َن  وُأدِّ َمخاًضا  َغ���َزون 
)غزون  قوس  مجع  )كالقس(  هلا  أرسان  ال  )معطلة(  مغرّبة  )شعث(  )ب�(ـخيل 

خماًضا( حوامل )وأدين( رددن إىل أهلهن )حواًل( مجع حائل للتي مل حتمل.
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��َره��ا ق��اف��الٍت ُق��ُف��والَن���واِش���َز أط���ب���اِق أع��ن��اِق��ه��ا  وُض��مَّ
)نواشز( مرتفعة األكتاف )أطباق أعناقها( مجع طبق، ملا يغطى به، كنى به عن عرض 

أحنائها )وضمرها قافالت( راجعات من السمن للهزال )قفواًل(.

ال��ِغ��وا  لِ���ِح���واِل  َأدَل���ُج���وا  َضئيالإذا  نِْكًسا  القوم  يف  ُتلَف  مل  ِر 
)إذا أدجلوا( ساروا الليل كله )حلوال( طلب، مصدر حاول )الغوار( الغارة )مل تلف 

ا. ا ال خري فيه )ضئياًل( مهزوالاً نحيفاً يف القوم نكًسا( ضعيفاً

��ال  َبِسيالول��ك��ّن َج���ْل���ًدا ج��ي��َع ال��سِّ ��ا  ِع��ضاًّ ذاك  ل��ي��ل��َة  ِح 
ا )جيع( جمتمع )السالح( أي: معك كله )ليلة ذاك(  )ولكن�(ـك ُتلفى )جلًدا( صابراً

ا كريه املنظر. ا( داهية )بسياًل( شجاعاً اإلدالج للغارة )عضاًّ

لِيالف��ل��ّم��ا َت���ب���لَّ���َج م���ا ف��وَق��ه  الشَّ عليه  ف��َش��نَّ  َأن����اَخ 
)فلام تبلج ما فوقه( أضاء الصبح )أناخ( أبرك )فشن( بإعجام وإمهال: صبَّ )عليه 

الشليل( كأمري: الدرع.

َن��ْث��رًة  فوقها  ِم��ن  ُفُلوالوض��اَع��َف  عنها  ال��َق��واض��َب  َت���ُردُّ 
السيوف  )ترد(  سابغة  ا  درعاً والالم:  بالراء  نثرة(  فوقها  )من  ر  كرَّ )وضاعف( 

)القواضب( القاطعة )عنها فلواًل( مثلمة احلدود، مجع َفّل، بالفتح.

الَمِسيِل ك��َأض��اِة  ُت��غ��يشِّ ع��ى َق��دَم��ي��ه ُف��ُض��والُم��ض��اَع��َف��ًة 
فضواًل(  قدميه  )عى  تغطي  تغيش(  املسيل  )كأضاة  النسج  مكررة  )مضاعفة( 

األطراف.

قا  ُث���م  بيالف��نَ��ْه��نَ��َه��ه��ا س���اع���ًة  السَّ َخ��لُّ��وا  للواِزعيهّن  ل 
)فنهنهها( ردها )ساعة ثم قال للوازعيهن( املانعني اخليل )خلوا( اتركوا )السبيل( 

الطريق.
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ا َثُعوالف��َأت��َب��ع��ه��م َف��ي��َل��ًق��ا ك��ال��سَّ َشْخًبا  ُتْتبع  ج���أواَء  ب 
، وأصله الداهية )كالساب( ما تراه وسط النهار كاملاء  ا عظياماً )فأتبعهم فيلًقا( جيشاً
يركب  التي  وهي  )ثعواًل(  لبن  خروج  شخًبا(  )تتبع  احلديد  صدإ  من  مغربة  )جأواء( 

ِخْلفها ِخلٌف صغري))(.

َت��َرى  َرِعيالَع��ن��اِج��ي��َج يف ك��لِّ َرْه���ٍو  ُت��ب��اِري  رِساًع���ا  ِرع���ااًل 
من  انخفض  ما  رهو(  كل  )يف  كعصفور  ُعنجوج  مجع  األعناق،  طوال  )عناجيج( 
األرض )ترى رعااًل( مجع رعيل ورعلة، للقطعة من اخليل )رساًعا( مجع رسيع )تباري 

رعياًل(.

الظِّبا َخ��ْل��َج  َيخُلْجن  ِمي�الَج��وانِ��َح  وَينِزْع�ن  ِمي�اًل  َيركْض�ن  ِء 
)جوانح( مائالت يف الَعْدو نشاطاًا، مجع جانح )خيلجن( يرسعن )خلج الظباء( مجع 
اجلري  عن  يكففن  )وينزعن(  البرص  مد  قدر  بالكرس:  )مياًل(  يرضبن  )يركضن(  ظبي 

)مياًل(.

صحبه  ع��ى  َق���ِص���رًيا  ي��وًم��ا طويالف��َظ��لَّ  ال��ق��وم  وظ��لَّ ع��ى 
)صحبه( مجع صاحب.

( مجع ثعل، لزائد أخالف الناقة. والذي ُحفظ يف الطرة: )ُثُعوالاً   )((






